A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA À COSTA RICA, NICARÁGUA, PANAMÁ,
EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, BELIZE E HAITI
[2 - 10 DE MARÇO DE 1983]

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS BISPOS, CLERO SECULAR E RELIGIOSO,
ÀS RELIGIOSAS E UM GRUPO DE DOENTES
Catedral do Panamá
Sábado 5 de Março de 1983

Queridos irmãos e irmãs
Na visita a esta Catedral, centro espiritual da vida diocesana, desejo saudar com todo o afecto os
meus Irmãos no Episcopado aqui presentes, em particular o Pastor desta comunidade eclesial, D.
Marcos Gregório McGrath, com a minha profunda gratidão e a de toda a Igreja, pelas expressões
tidas esta manhã de devota reparação à Eucaristia. Saúdo igualmente todos os sacerdotes,
religiosos e religiosas, aos quais dediquei ou dedicarei alocuções mais prolongadas noutros
momentos desta viagem apostólica.
Saúdo de modo especial vós, queridos seminaristas, exortando-vos a aproveitar bem estes anos
de preparação para o sacerdócio. A Igreja no Panamá tem necessidade de ver aumentar cada
vez mais o vosso número; por isso, mediante vós, dirijo-me aos jovens da vossa idade e
condição, para que pensem na possibilidade de uma entrega a Deus e aos demais, no sacerdócio
e na vida religiosa. Sede corajosos e decididos na vossa entrega a Deus! As famílias do Panamá
e também de toda a América Central quero dizer: Sede generosas, deixando que um dos vossos
filhos dedique a sua vida inteira ao serviço do Senhor e das vossas comunidades!
Quero saudar com particular estima vós, enfermos, aqui presentes num pequeno grupo, que
porém representa todos os vossos irmãos enfermos do País, tanto os que estão nas suas casas
como nos hospitais. Sabei que o Papa ora muito por todos vós. Esforçai-vos por aceitar com
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visão sobrenatural as dores e limitações que sofreis na vossa vida, e que têm tanto valor para a
Igreja; assim, unidos aos sofrimentos de Cristo, participais na sua obra redentora do mundo.
A todos vós concedo cordialmente uma especial Bênção Apostólica, em particular aos anciãos
aqui reunidos.
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