VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO A MYANMAR E BANGLADESH
(26 DE NOVEMBRO - 2 DE DEZEMBRO DE 2017)
28 de setembro, terça-feira.
Discurso do Papa às Autoridades e ao Corpo Diplomático em Mianmar
Senhora Conselheira de Estado,
Ilustres membros do Governo e Autoridades Civis,
Senhor Cardeal, Veneráveis Irmãos no Episcopado,
Distintos membros do Corpo Diplomático,
Senhoras e Senhores!
Expresso vivo reconhecimento pelo amável convite para
visitar o Myanmar e agradeço à Senhora Conselheira de Estado as
suas cordiais palavras.
Estou muito grato a todos aqueles que trabalharam
incansavelmente para tornar possível esta visita. Venho sobretudo para rezar com a pequena mas
fervorosa comunidade católica da nação, para a confirmar na fé e encorajá-la no esforço de contribuir
para o bem da nação. Motivo de contentamento é o facto de a minha visita se realizar depois do
estabelecimento formal das relações diplomáticas entre o Myanmar e a Santa Sé. Apraz-me ver esta
decisão como sinal do empenho da nação em prosseguir o diálogo e a cooperação construtiva dentro da
comunidade internacional alargada, bem como em renovar o tecido da sociedade civil.
Gostaria também que a minha visita pudesse atingir toda a população do Myanmar e oferecer
uma palavra de encorajamento a todos aqueles que estão a trabalhar para construir uma ordem social
justa, reconciliada e inclusiva. O Myanmar foi abençoado com o dom duma beleza extraordinária e
numerosos recursos naturais, mas o maior tesouro dele é, sem dúvida, o seu povo, que sofreu muito e
continua a sofrer por causa de conflitos civis e hostilidades que duraram muito tempo e criaram
profundas divisões. Uma vez que agora a nação está a trabalhar por restaurar a paz, a cura destas feridas
não pode deixar de ser uma prioridade política e espiritual fundamental. Só posso expressar apreço pelos
esforços do Governo em enfrentar este desafio, em particular através da Conferência de Paz de
Panglong, que reúne os representantes dos vários grupos numa tentativa para pôr fim à violência, criar
confiança e garantir o respeito pelos direitos de quantos consideram esta terra como a sua casa.
Com efeito, o árduo processo de construção da paz e reconciliação nacional só pode avançar
através do compromisso com a justiça e do respeito pelos direitos humanos. A sabedoria dos antigos
definiu a justiça como a vontade de reconhecer a cada um aquilo que lhe é devido, enquanto os antigos
profetas a consideraram como o fundamento da paz verdadeira e duradoura. Estas intuições, confirmadas
pela trágica experiência de duas guerras mundiais, levaram à criação das Nações Unidas e à Declaração
Universal dos Direitos Humanos como base dos esforços da comunidade internacional para promover a
justiça, a paz e o progresso humano em todo o mundo e para resolver os conflitos através do diálogo, e
não com o uso da força. Neste sentido, a presença do Corpo Diplomático entre nós testemunha não só o
lugar que o Myanmar ocupa entre as nações, mas também o compromisso do país em manter e perseguir
estes princípios fundamentais. O futuro do Myanmar deve ser a paz, uma paz fundada no respeito pela
dignidade e os direitos de cada membro da sociedade, no respeito por cada grupo étnico e sua
identidade, no respeito pelo Estado de Direito e uma ordem democrática que permita a cada um dos
indivíduos e a todos os grupos – sem excluir nenhum – oferecer a sua legítima contribuição para o bem
comum.
No trabalho imenso da reconciliação e integração nacional, as comunidades religiosas do
Myanmar têm um papel privilegiado a desempenhar. As diferenças religiosas não devem ser fonte de
divisão e difidência, mas sim uma força em prol da unidade, do perdão, da tolerância e da sábia
construção da nação. As religiões podem desempenhar um papel significativo na cura das feridas
emocionais, espirituais e psicológicas daqueles que sofreram nos anos de conflito. Impregnando-se de
tais valores profundamente enraizados, elas podem ajudar a extirpar as causas do conflito, construir
pontes de diálogo, procurar a justiça e ser uma voz profética para as pessoas que sofrem. É um grande
sinal de esperança o facto de que os líderes das várias tradições religiosas deste país se estejam
comprometendo a trabalhar juntos, com espírito de harmonia e respeito mútuo, pela paz, pela ajuda aos
pobres e pela educação nos valores religiosos e humanos autênticos. Quando procuram construir uma

cultura do encontro e da solidariedade, eles contribuem para o bem comum e colocam as bases morais
indispensáveis para um futuro de esperança e prosperidade para as gerações vindouras.
Hoje aquele futuro já está nas mãos dos jovens da nação. Os jovens são um dom a estimar e
encorajar, um investimento que só produzirá um bom rendimento na base de oportunidades reais de
emprego e duma educação de qualidade. Trata-se de um requisito impelente de justiça intergeracional. O
futuro do Myanmar, num mundo em rápida evolução e interconexão, dependerá da formação dos seus
jovens, não só nos campos técnicos, mas sobretudo na formação para os valores éticos de honestidade,
integridade e solidariedade humanas, que podem garantir a consolidação da democracia e o crescimento
da unidade e da paz em todos os níveis da sociedade. De igual modo a justiça intergeracional requer que
as futuras gerações herdem um meio ambiente que não esteja corrompido pela ganância e a depredação
humana. É indispensável que os nossos jovens não sejam espoliados da esperança e da possibilidade de
empregar o seu idealismo e os seus talentos na projetação do futuro do seu país, melhor, da família
humana inteira.
Senhora Conselheira de Estado, queridos amigos!
Nestes dias, quero encorajar os meus irmãos e irmãs católicos a perseverar na sua fé e a continuar
a expressar a sua mensagem de reconciliação e fraternidade através de obras caritativas e humanitárias,
de que toda a sociedade possa beneficiar. Espero que, na respeitosa cooperação com os seguidores de
outras religiões e com todos os homens e mulheres de boa vontade, contribuam para abrir uma nova era
de concórdia e progresso para os povos desta amada nação. Longa vida ao Myanmar! Agradeço-vos pela
atenção e, formulando votos das melhores felicidades no vosso serviço ao bem comum, sobre todos vós
invoco as bênçãos divinas de sabedoria, força e paz.
-------------------------------------------------------------------------------.
SANTA MISSA
HOMILIA DO SANTO PADRE
Kyaikkasan Ground (Yangon), quarta-feira, 29 de novembro de 2017
Amados irmãos e irmãs!
Há muito tempo que anelava por este momento da minha vinda ao país. Muitos de vós
viestes de longe e de áreas montanhosas remotas, e não poucos mesmo a pé. Eu vim como
peregrino para vos ouvir e aprender de vós, e para vos oferecer algumas palavras de esperança e
consolação.
A primeira leitura de hoje, do livro de
Daniel, ajuda-nos a ver como era limitada a
sabedoria do rei Baltasar e dos seus videntes.
Sabiam como louvar «os deuses de ouro, de
prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra»
(Dn 5, 4), mas não possuíam a sabedoria para
louvar a Deus em cujas mãos está a nossa vida e
a nossa respiração. Ao contrário, Daniel tinha a
sabedoria do Senhor e era capaz de interpretar os
seus grandes mistérios.
O intérprete definitivo dos mistérios de
Deus é Jesus. Ele é a sabedoria de Deus em pessoa (cf. 1 Cor 1, 24). Jesus não nos ensinou a sua
sabedoria com longos discursos ou por meio de grandes demonstrações de poder político ou
terreno, mas com a oferta da sua vida na cruz. Às vezes, podemos cair na armadilha de confiar na
nossa própria sabedoria, mas a verdade é que facilmente perdemos o sentido da direção. Então é
necessário lembrar-nos de que dispomos, à nossa frente, duma bússola segura: o Senhor
crucificado. Na cruz, encontramos a sabedoria, que pode guiar a nossa vida com a luz que provém
de Deus.
E da cruz vem também a cura. Lá, Jesus ofereceu as suas feridas ao Pai por nós: mediante
as suas feridas, somos curados (cf. 1 Pd 2, 4). Que nunca nos falte a sabedoria de encontrar, nas
feridas de Cristo, a fonte de toda a cura! Sei que muitos no Myanmar carregam as feridas da
violência, quer visíveis quer invisíveis. A tentação é responder a estas lesões com uma sabedoria
mundana que, como a do rei na primeira leitura, está profundamente deturpada. Pensamos que a
cura possa vir do rancor e da vingança. Mas o caminho da vingança não é o caminho de Jesus.

O caminho de Jesus é radicalmente diferente. Quando o ódio e a rejeição O conduziram à
paixão e à morte, Ele respondeu com o perdão e a compaixão. No Evangelho de hoje, o Senhor
diz-nos que, à sua semelhança, podemos também deparar-nos com a rejeição e tantos obstáculos,
mas nessa ocasião dar-nos-á uma sabedoria a que ninguém pode resistir (cf. Lc 21, 15). Aqui Ele
fala do Espírito Santo, por Quem o amor de Deus foi derramado nos nossos corações (cf. Rm 5, 5).
Com o dom do Espírito, Jesus torna cada um de nós capaz de ser sinal da sua sabedoria, que
triunfa sobre a sabedoria deste mundo, e da sua misericórdia, que dá alívio mesmo às feridas mais
dolorosas.
Na véspera da sua paixão, Jesus deu-Se aos Apóstolos sob as espécies do pão e do vinho.
No dom da Eucaristia, com os olhos da fé, não só reconhecemos o dom do seu corpo e sangue,
mas aprendemos também a encontrar repouso nas suas feridas, sendo nelas purificados de todos
os nossos pecados e extravios. Buscando refúgio nas feridas de Cristo, possais vós, queridos
irmãos e irmãs, experimentar o bálsamo salutar da misericórdia do Pai e encontrar a força de o
levar aos outros, ungindo cada uma das suas feridas e dolorosas lembranças. Deste modo, sereis
testemunhas fiéis da reconciliação e da paz que Deus quer que reine em cada coração humano e
em todas as comunidades.
Eu sei que a Igreja no Myanmar já está a fazer muito para levar o bálsamo salutar da
misericórdia de Deus aos outros, especialmente aos mais necessitados. Há sinais claros de que,
mesmo com meios muito limitados, numerosas comunidades proclamam o Evangelho a outras
minorias tribais, sem nunca forçar ou constringir, mas sempre convidando e acolhendo. No meio
de tanta pobreza e inúmeras dificuldades, muitos de vós prestam assistência prática e solidariedade
aos pobres e aos doentes. Através das canseiras diárias dos seus bispos, sacerdotes, religiosos e
catequistas, e particularmente mediante o louvável trabalho do Catholic Karuna Myanmar e da
generosa assistência prestada pelas Pontifícias Obras Missionárias, a Igreja neste país está a ajudar
um grande número de homens, mulheres e crianças, sem distinções de religião ou de origem
étnica. Posso testemunhar que aqui a Igreja está viva, que Cristo está vivo e está aqui convosco e
com os vossos irmãos e irmãs das outras Comunidades cristãs. Encorajo-vos a continuar a
partilhar com os outros a inestimável sabedoria que recebestes, o amor de Deus que brota do
Coração de Jesus.
Jesus quer dar esta sabedoria em abundância. Ele premiará certamente os vossos esforços
por espalhar sementes de cura e reconciliação nas vossas famílias, comunidades e na sociedade
alargada desta nação. Porventura não nos disse Ele que a sua sabedoria é irresistível (cf. Lc 21,
15)? A sua mensagem de perdão e misericórdia obedece a uma lógica que nem todos quererão
compreender, e que encontrará obstáculos. Contudo o seu amor, revelado na cruz, é
definitivamente imparável. É como um GPS espiritual que nos guia infalivelmente rumo à vida
íntima de Deus e ao coração do nosso próximo.
A Santíssima Virgem Maria seguiu o seu Filho mesmo na escura subida ao monte Calvário
e acompanha-nos em todos os passos da nossa viagem terrena. Que Ela nos obtenha sempre a
graça de ser mensageiros da verdadeira sabedoria, profundamente misericordiosos para com os
necessitados, com a alegria que brota de repousar nas feridas de Jesus, que nos amou até ao fim.
Deus vos abençoe a todos! Deus abençoe a Igreja no Myanmar! Abençoe esta terra com a
sua paz! Deus abençoe o Myanmar!
-----------------------------------------------------------------------------.
ENCONTRO COM O CONSELHO SUPREMO SHANGA DOS MONGES
BUDISTAS
DISCURSO DO SANTO PADRE À COMISSÃO ESTATAL SANGHA MAHA
NAYAKA
Kaba Aye Center (Yangon), quarta-feira, 29 de novembro de 2017
Sinto grande alegria por estar convosco. Agradeço ao Ven. Bhaddanta Kumarabhivamsa,
Presidente da Comissão Estatal Sangha Maha Nayaka, as suas palavras de boas-vindas e os seus
esforços na organização da minha visita aqui hoje. Ao saudar-vos a todos, permiti-me manifestar
particular apreço pela presença de Sua Excelência Thura Aung Ko, Ministro dos Assuntos
Religiosos e da Cultura.

O nosso encontro é uma
ocasião importante para renovar e
fortalecer os laços de amizade e
respeito entre budistas e católicos. É
também uma oportunidade para
afirmar o nosso empenho pela paz,
o respeito da dignidade humana e a
justiça para todo o homem e mulher.
E não é só no Myanmar, mas em
todo o mundo, que as pessoas
precisam deste testemunho comum
dos líderes religiosos. Com efeito,
quando falamos a uma só voz
afirmando o valor perene da justiça,
da paz e da dignidade fundamental de todo o ser humano, oferecemos uma palavra de esperança.
Ajudamos os budistas, os católicos e todas as pessoas a lutarem por uma maior harmonia nas suas
comunidades.
Em cada idade, a humanidade experimenta injustiças, momentos de conflito e desigualdade
entre as pessoas. No nosso tempo, porém, estas dificuldades parecem ser particularmente graves.
Embora a sociedade tenha conseguido um grande progresso tecnológico e, em todo o mundo, as
pessoas estejam cada vez mais conscientes da sua humanidade e destino comuns, as feridas dos
conflitos, da pobreza e da opressão persistem e criam novas divisões. A estes desafios, não
devemos jamais resignar-nos. Pois sabemos, com base nas nossas respetivas tradições espirituais,
que existe realmente um caminho para avançar, há um caminho que leva à cura, à mútua
compreensão e respeito; um caminho baseado na compaixão e no amor.
Quero expressar a minha estima a todos aqueles que vivem, no Myanmar, segundo as
tradições religiosas do Budismo. Através dos ensinamentos de Buda e do testemunho zeloso de
tantos monges e monjas, o povo desta terra foi formado nos valores da paciência, tolerância e
respeito pela vida, bem como numa espiritualidade solícita e profundamente respeitadora do meio
ambiente. Como sabemos, estes valores são essenciais para um desenvolvimento integral da
sociedade, a começar pela unidade mais pequena e mais essencial que é a família para depois se
estender à rede de relações que nos põem em estreita conexão – relações essas radicadas na
cultura, na pertença étnica e nacional, e, em última análise, na pertença à humanidade comum.
Numa verdadeira cultura do encontro, estes valores podem fortalecer as nossas comunidades e
ajudar o conjunto da sociedade a irradiar a tão necessária luz.
O grande desafio dos nossos dias é ajudar as pessoas a abrir-se ao transcendente; ser
capazes de olhar-se dentro em profundidade, conhecendo-se de tal modo a si mesmas que sintam a
sua interconexão com todas as pessoas; dar-se conta de que não podemos permanecer isolados uns
dos outros. Se devemos estar unidos, como é nosso propósito, ocorre superar todas as formas de
incompreensão, intolerância, preconceito e ódio. Como podemos consegui-lo? As palavras de
Buda oferecem a cada um de nós uma guia: «Vence o rancor com o não-rancor, vence o malvado
com a bondade, vence o avarento com a generosidade, vence o mentiroso com a verdade»
(Dhammapada, XVII, 223). Sentimentos semelhantes se expressam nesta oração atribuída a São
Francisco de Assis: «Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio fazei que eu
leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, (...) onde houver trevas que eu leve a luz, e
onde houver tristeza que eu leve a alegria».
Que esta Sabedoria continue a inspirar todos os esforços para promover a paciência e a
compreensão e curar as feridas dos conflitos que, ao longo dos anos, dividiram pessoas de
diferentes culturas, etnias e convicções religiosas. Tais esforços não são em caso algum
prerrogativa apenas de líderes religiosos, nem são de competência exclusiva do Estado. Mas é a
sociedade inteira, são todos aqueles que estão presentes na comunidade que devem partilhar o
trabalho de superar o conflito e a injustiça. No entanto, é responsabilidade particular dos líderes
civis e religiosos garantir que cada voz seja ouvida, de tal modo que os desafios e as necessidades
deste momento possam ser claramente compreendidos e confrontados num espírito de
imparcialidade e mútua solidariedade. A propósito, congratulo-me com o trabalho que a Panglong

Peace Conference está a fazer, e rezo por aqueles que guiam este esforço para que possam
promover uma participação cada vez maior de todos os que vivem no Myanmar. Isto contribuirá
certamente para o compromisso de promover a paz, a segurança e uma prosperidade que seja
inclusiva de todos.
Para que estes esforços produzam frutos duradouros, tornar-se-á necessária, sem dúvida,
uma maior cooperação entre líderes religiosos. A este respeito, quero que saibais que a Igreja
Católica é um parceiro disponível. As oportunidades de encontro e diálogo entre os líderes
religiosos revelam-se um fator importante na promoção da justiça e da paz no Myanmar. Bem sei
que, no passado mês de abril, a Conferência dos Bispos Católicos organizou um encontro de dois
dias sobre a paz, em que participaram os chefes das diferentes comunidades religiosas, juntamente
com embaixadores e representantes de agências não-governamentais. Devendo aprofundar o nosso
conhecimento mútuo e afirmar a nossa interligação e destino comum, são essenciais tais
encontros. A verdadeira justiça e a paz duradoura só podem ser alcançadas, quando forem
garantidas a todos.
Queridos amigos, possam os budistas e os católicos caminhar juntos por esta senda de cura
e trabalhar lado a lado pelo bem de cada habitante desta terra. Nas Escrituras cristãs, o apóstolo
Paulo desafia os seus ouvintes a alegrar-se com os que estão alegres, a chorar com os que choram
(cf. Rm 12, 15), carregando humildemente os pesos uns dos outros (cf. Gal 6, 2). Em nome dos
meus irmãos e irmãs católicos, expresso a nossa disponibilidade para continuar a caminhar
convosco e a espalhar sementes de paz e de cura, de compaixão e de esperança nesta terra.
De novo vos agradeço por me terdes convidado para estar hoje aqui convosco. Sobre todos
vós, invoco a bênção divina da alegria e da paz.
----------------------------------------------------------------------------.
ENCONTRO COM OS BISPOS DE MYANMAR
DISCURSO DO SANTO PADRE
Complexo
da
Catedral de St. Mary
(Yangon), quarta-feira, 29
de novembro de 2017
Eminência,
queridos
Irmãos
Bispos!
Hoje foi, para
todos
nós,
um
dia
sobrecarregado mas de
grande alegria! De manhã,
celebramos a Eucaristia
juntamente com os fiéis
vindos de todo o país e, de
tarde, encontramos os
líderes da comunidade maioritária budista. Gostaria que o nosso encontro, nesta noite, fosse um
momento de serena gratidão por estas bênçãos e de tranquila reflexão sobre as alegrias e os
desafios do vosso ministério de pastores do rebanho de Cristo neste país. Agradeço a D. Félix
[Lian Khen Thang] as palavras de saudação que me dirigiu em vosso nome; a todos vos abraço
com grande afeto no Senhor.
Desejo agrupar os meus pensamentos à volta de três palavras: cura, acompanhamento e
profecia.
A primeira, cura. O Evangelho, que pregamos, é sobretudo uma mensagem de cura,
reconciliação e paz. Por meio do sangue de Cristo na cruz, Deus reconciliou consigo o mundo e
enviou-nos para ser mensageiros daquela graça sanadora, graça de cura. Aqui no Myanmar, esta
mensagem tem uma ressonância especial, pois o país está empenhado em superar divisões
profundamente radicadas e construir a unidade nacional. O vosso rebanho traz os sinais deste
conflito e gerou valorosas testemunhas da fé e das tradições antigas; assim, para vós, a pregação
do Evangelho não deve ser apenas uma fonte de consolação e fortaleza, mas também um apelo a
favorecer a unidade, a caridade e a cura na vida do povo. A unidade, que partilhamos e

celebramos, nasce da diversidade (não esqueçamos isto: nasce da diversidade); valoriza as
diferenças entre as pessoas como fonte de mútuo enriquecimento e de crescimento; convida-as a
reencontrarem-se umas com as outras, numa cultura do encontro e da solidariedade.
Que o Senhor vos conceda, no vosso ministério episcopal, experimentar constantemente a
sua guia e ajuda no compromisso de favorecer a cura e a comunhão em todos os níveis da vida da
Igreja, de modo que o santo Povo de Deus, o vosso rebanho, possa, através do seu exemplo de
perdão e amor reconciliador, ser sal e luz para os corações que anelam por aquela paz que o
mundo não lhes pode dar. A comunidade católica no Myanmar pode-se orgulhar do seu
testemunho profético de amor a Deus e ao próximo, que se traduz no compromisso a favor dos
pobres, daqueles que estão privados de direitos e sobretudo, nestes tempos, a favor dos inúmeros
desalojados que, por assim dizer, jazem feridos na beira da estrada. Peço-vos que transmitais a
minha gratidão a todos aqueles que, como o Bom Samaritano, trabalham com generosidade para
levar o bálsamo da cura a eles e ao próximo que passa necessidade, sem olhar a religião nem etnia.
O vosso ministério de cura encontra uma expressão particular no empenho pelo diálogo
ecuménico e a colaboração inter-religiosa. Rezo para que produzam abundantes frutos, na
reconciliação da vida do país, os vossos incessantes esforços por construir pontes de diálogo e vos
unir aos seguidores doutras religiões tecendo relações de paz. A conferência inter-religiosa de paz,
realizada em Rangum na primavera passada, foi um testemunho importante, aos olhos do mundo,
da determinação das religiões a viver em paz e rejeitar qualquer ato de violência e de ódio
perpetrado em nome da religião.
E, neste ministério de cura, lembrai-vos que a Igreja é um «hospital de campo». Curar,
curar feridas, curar as almas, curar. A vossa primeira missão é esta: curar, curar os feridos.
A segunda palavra, que vos deixo nesta noite, é acompanhamento. Um bom pastor está
constantemente presente no seu rebanho, guiando-o enquanto caminha a seu lado. Gosto de
lembrar que o pastor deveria possuir o odor das ovelhas; mas também o odor de Deus. Não vos
esqueçais: também o odor de Deus. Nos nossos dias, somos chamados a ser uma «Igreja em saída»
a fim de levar a luz de Cristo a todas as periferias (cf. Evangelii gaudium, 20). Como bispos, as
vossas vidas e o vosso ministério são chamados a conformar-se a este espírito de envolvimento
missionário, sobretudo através das visitas pastorais regulares às paróquias e comunidades que
formam as vossas Igrejas locais. Este é um meio privilegiado para acompanhar, como pais
amorosos, os vossos sacerdotes no compromisso diário de fazer crescer o rebanho em santidade,
fidelidade e espírito de serviço. Falei de acompanhar os sacerdotes: mantende-vos próximo dos
sacerdotes; não esqueçais que o próximo mais próximo que um bispo tem, é o sacerdote. Que cada
sacerdote não só conheça, mas sinta que ele tem um pai no bispo.
Pela graça de Deus, a Igreja no Myanmar herdou, daqueles que trouxeram o Evangelho a
essa terra, uma fé sólida e uma ardente ânsia missionária do trabalho. Sobre estes fundamentos
estáveis e em comunhão com os presbíteros e os religiosos, continuai a permear o laicado com o
espírito dum autêntico discipulado missionário e a procurar uma sábia inculturação da mensagem
evangélica na vida diária e nas tradições das vossas comunidades locais. A este respeito, é
essencial a contribuição dos catequistas; o seu enriquecimento formativo deve permanecer para
vós uma prioridade. E não esqueçais que os catequistas são os pilares da evangelização em cada
paróquia.
Sobretudo quero pedir-vos um empenhamento especial no acompanhamento dos jovens.
Velai pela sua formação nos sãos princípios morais que os guiarão ao enfrentar os desafios dum
mundo ameaçado pelas colonizações ideológicas e culturais. O próximo Sínodo dos Bispos não
tratará apenas destes aspetos, mas interpelará diretamente os jovens, escutando as suas histórias e
envolvendo-os no discernimento comum sobre o modo como proclamar melhor o Evangelho nos
anos futuros. Uma das grandes bênçãos da Igreja no Myanmar é a sua juventude e, em particular,
o número de seminaristas e noviços. E por isso agradecemos a Deus. No espírito do Sínodo, por
favor, envolvei-os e sustentai-os no seu percurso de fé, pois, através do seu idealismo e
entusiasmo, são chamados a ser evangelizadores felizes e convincentes dos seus coetâneos.
A minha terceira palavra, para vós, é profecia. A Igreja no Myanmar dá testemunho
diariamente do Evangelho, através das suas obras educativas e caritativas, da sua defesa dos
direitos humanos, do seu apoio aos princípios democráticos. Oxalá possais colocar a comunidade
católica em condições de continuar a ter um papel construtivo na vida da sociedade, fazendo ouvir

a sua voz nas questões de interesse nacional, nomeadamente insistindo no respeito pela dignidade
e os direitos de todos, particularmente dos mais pobres e vulneráveis. Tenho confiança que o
quinquénio de estratégia pastoral, que a Igreja desenvolveu no contexto mais amplo da construção
do Estado, produzirá fruto abundante não só para o futuro das comunidades locais mas também do
país inteiro. Aludo especialmente à necessidade de proteger o meio ambiente e assegurar uma
correta utilização dos ricos recursos naturais do país a bem das gerações futuras. A custódia do
dom divino da criação não pode ser separada duma sã ecologia humana e social. De facto, «o
cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da
fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros» (Laudato si’, 70).
Queridos Irmãos Bispos, agradeço a Deus este momento de comunhão e rezo para que este
nosso encontro nos fortaleça no compromisso de sermos pastores fiéis e servidores do rebanho que
Cristo nos confiou. Sei que o vosso ministério é exigente e que muitas vezes sentis, tal como os
vossos sacerdotes, «o cansaço do dia e o seu calor» (Mt 20,12). Exorto-vos a manter o equilíbrio
tanto na saúde física como na espiritual, e a preocupar-vos paternalmente com a saúde dos vossos
sacerdotes.
E, falando de saúde espiritual, lembrai-vos do primeiro dever do bispo. Quando chegaram
aos primeiros cristãos as queixas dos helenistas porque eram descuradas as suas viúvas e os filhos,
os apóstolos reuniram-se e «inventaram» os diáconos. E Pedro, ao proclamar esta notícia, anuncia
também o dever do bispo, nestes termos: «A nós, compete-nos a oração e o anúncio da Palavra»
(cf. At 6, 1-6). A oração é o primeiro dever do bispo. À noite, no exame de consciência, cada um
de nós, bispos, deverá interrogar-se: «Quantas horas rezei hoje?»
Queridos irmãos, exorto-vos a manter o equilíbrio na saúde física e na
espiritual. Sobretudo encorajo-vos a crescer todos os dias na oração e na experiência do amor
reconciliador de Deus, porque é a base da vossa identidade sacerdotal, a garantia da solidez da
vossa pregação e a fonte da caridade pastoral com que conduzis o povo de Deus pelas sendas da
santidade e da verdade. Com grande afeto, invoco a graça do Senhor sobre vós, sobre os
sacerdotes, os religiosos e sobre todos os leigos das vossas Igrejas locais. Peço, por favor, que não
vos esqueçais de rezar por mim.
E agora convido-vos a rezarmos todos juntos – vós em birmanês, eu em espanhol – a Ave
Maria a Nossa Senhora.
[Ave Maria]
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

