
A Santa Sé

PALAVRAS DO PAPA JOÃO PAULO II
NO ANIVERSÁRIO DA MORTE DO PAPA PAULO VISolenidade da Transfiguração do Senhor

Castel Gandolfo, 6 de Agosto de 1983 Caríssimos!Comemora-se hoje, solenidade da Transfiguração do Senhor, o

quinto aniversário da morte de Paulo VI, de venerada memória.Neste momento surge espontâneo recordar com

comoção o piedoso falecimento do inesquecível Pontífice.Aqui em Castel Gandolfo, naquele domingo, Ele deixava a

terra para ir para o céu. Depois de ter recebido, no final da tarde daquele dia, a Santa Comunhão em forma de viático e

a Unção dos Enfermos, Ele continuou a orar a fim de que chegasse para Ele o grande e solene momento do encontro

com Cristo, a Quem tinha sempre amado e servido com ternura e decisão. Paulo VI entrava na transcendente luz do

Altíssimo, após ter vivido e sofrido pela Verdade! Mas o seu espírito permaneceu connosco!Ele, com os seus escritos

profundamente sábios, sempre límpidos e convincentes, e com a sua inteira existência consagrada ao testemunho da fé

cristã e da caridade, ajude os cristãos, ilumine a Igreja, inspire a sociedade moderna, por Ele tão compreendida e

amada!Paulo VI confirme sobretudo os nossos ânimos na fé católica!Num antigo escrito, ao meditar sobre a doutrina e a

experiência de São Paulo, o seu grande ideal, Ele afirmava com intrépido ardor: "A ortodoxia é uma primordial exigência

do Cristianismo... Onde no nosso mundo Cristo está ausente, é preciso fazer todo o esforço, cordial e persuasivo, por

torná-1'O presente. Onde no nosso mundo Cristo é deformado e desviado a outros fins que não os da eterna salvação, é

preciso que sejamos corajosos e firmes em defendê-1'O" (Studium, N.10, Outubro de 1931, cf. Giovanni Battista Montini,

"Colloqui Religiosi", Istituto Paolo VI, Brescia, 1981, pp. 64-65).Num pós-escrito no "Testamento", com data de 16 de

Setembro de 1972,  Paulo VI acrescentava: "Magnificat anima mea Dominum! Maria. Creio. Espero. Amo. Em

Cristo".Elevemos também nós a nossa oração a Maria Santíssima por Paulo VI, a fim de que lhe conceda a paz eterna e

a nós a força de escutarmos a sua mensagem e de seguirmos os seus exemplos.© Copyright 1983 - Libreria Editrice

Vaticana
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