
A Santa Sé

MENSAGEM DO SANTO PADRE JOÃO PAULO II
 AO NOVO PATRIARCA DE ANTIOQUIA

 SUA BEATITUDE GREGÓRIO III

     

A Sua Beatitude Gregório III

Patriarca de Antioquia

dos Greco-Melquitas

O feliz anúncio da eleição de Vossa Beatitude para a Sé patriarcal de Antioquia dos Greco-Melquitas é para mim uma

fonte de alegria no Senhor. Graças sejam dadas a Deus Todo-Poderoso por este dom feito à sua Igreja na pessoa de

Vossa Beatitude na qualidade de Pastor e de guia da bem-amada comunidade Greco-Melquita!

Com as minhas calorosas felicitações e a certeza de uma caridade fraterna, acolho com todo o coração, venerável

Irmão, o vosso pedido de comunhão eclesiástica, conforme o uso e o desejo da Igreja católica. Possa assistir-vos o

Senhor, Beatitude, ao longo de todo o vosso ministério, que eu desejo muito fecundo, em união com os nossos Irmãos

no episcopado, os Padres do Sínodo patriarcal! Assim, a Palavra que salva será proclamada sem cessar, vivida e

celebrada com amor segundo as antigas tradições espirituais e litúrgicas da Igreja greco-melquita, para a maior

consolação das almas confiadas à vossa paternal solicitude, muito particularmente na aurora deste terceiro milénio, e

para o bem da Igreja universal.

Asseguro-vos, Beatitude, a minha oração constante e a confiança junto do Pai de misericórdia a fim de que, pela

intercessão da Santíssima Mãe de Deus, a Virgem Maria, e de todos os santos, particularmente daqueles, e são

inumeráveis, que iluminaram de um modo magnífico o Oriente cristão, a vossa missão patriarcal seja cumulada dos

seus mais abundantes dons.

Eu vos dirijo, Beatitude, um ósculo muito fraternal, assim como a todos os membros do Santo Sínodo, concedendo-vos

a vós e a todos, Bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e fiéis do vosso patriarcado, a minha afectuosa Bênção

apostólica.

Vaticano, 5 de Dezembro de 2000
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