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Papa São João Paulo II 
 
 

«1."A sua esperança está repleta de imortalidade" (cf. Sb 3, 4). Estas 
consoladoras palavras do Livro da Sabedoria convidam-nos a elevar, à luz da 
esperança, a nossa oração de sufrágio pela alma eleita do saudoso Cardeal 
François-Xavier Nguyên Van Thuân, que levou toda a sua vida precisamente sob 
o sinal da esperança. Sem dúvida, a sua morte amargura todos quantos o 
conheceram e amaram: os seus familiares, em particular a sua mãe, a quem 
renovo a expressão da minha afetuosa proximidade. Em seguida, penso na 
querida Igreja que está no Vietname, que o gerou para a fé́; e penso 
inclusivamente em todo o povo vietnamita, que o venerando Purpurado recordou 
de maneira expressa no testamento espiritual, afirmando que sempre o amou. 
Chora a morte do Cardeal a Santa Sé, a cujo serviço ele dedicou os seus últimos 
anos, primeiro como Vice-Presidente e depois como Presidente do Pontifício 
Conselho "Justiça e Paz". Também neste momento parece que ele está a dirigir 
a todos o seu persuasivo convite à esperança. Quando durante o ano de 2000, 
lhe pedi que preparasse as meditações para os Exercícios Espirituais da Cúria 
Romana, ele escolheu como tema: "Testemunhas da esperança". Agora que o 
Senhor o provou "como o ouro no cadinho" e o julgou agradável "como um 
holocausto", podemos verdadeiramente dizer que "a sua esperança estava 
repleta de imortalidade" (cf. Sb 3, 4.6). Ou seja, estava cheia de Cristo, vida e 
ressurreição daqueles que nele confiam. 
2. Espera em Deus! Foi com este convite a confiar no Senhor, que o estimado 
Purpurado deu início às meditações dos Exercícios Espirituais. As suas 
exortações ficaram impressas na minha memória, em virtude da profundidade 
das suas reflexões, enriquecidas com contínuas recordações pessoais, em 
grande parte relativas aos treze anos que foi obrigado a passar na prisão. Ele 
narrava que, precisamente no cárcere, tinha compreendido que o fundamento 
da vida cristã consiste em "escolher unicamente a Deus", abandonando-se de 
maneira integral nas suas mãos paternas. À luz da sua experiência pessoal, ele 
acrescentava que nós somos chamados a anunciar a todas as pessoas o 
"Evangelho da Esperança"; em seguida, especificava: somente com a 
radicalidade do sacrifício é possível cumprir esta vocação, apesar da 
subsistência das provações mais duras. Depois, dizia que "valorizar cada uma 
das dores, como um dos inúmeros rostos de Jesus crucificado, e uni-lo ao seu 
significa entrar na sua própria dinâmica de sofrimento-amor; quer dizer participar 
na sua luz, na sua força e na sua paz; significa voltar a encontrar em nós mesmos 
uma renovada e mais completa presença de Deus" (Testimoni della Speranza, 
Roma 2001, pág. 124). 
3. Poderíamos perguntar de onde é que ele tirava a paciência e a coragem, que 
sempre o caracterizaram. A este propósito, ele confessava que a sua vocação 
sacerdotal estava vinculada de maneira misteriosa mas concreta ao sangue dos 
mártires que morreram durante o século passado, enquanto anunciavam o 
Evangelho no Vietname. Com efeito, ele observava que "os mártires nos 
ensinaram a dizer "sim": um "sim" incondicional e sem limites ao amor do Senhor; 
todavia, também um "não" às tentações, às conivências e à injustiça, talvez com 
a finalidade de salvar a sua própria vida" (Ibid., pp. 139-140). E o Purpurado 
acrescentava que não se tratava de heroísmo, mas de fidelidade amadurecida, 
voltando o olhar para Jesus, modelo de cada testemunha e de todos os mártires. 
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Uma herança a ser acolhida em cada dia, ao longo de uma vida cheia de amor 
e de mansidão. 
4. Enquanto damos o nosso derradeiro adeus a este heroico arauto do 
Evangelho de Cristo, damos graças ao Senhor por nos ter concedido, nele, um 
luminoso exemplo de coerência cristã, até ao martírio. Assim, foi com 
impressionante simplicidade ele que ele fez a seguinte afirmação sobre si 
mesmo: "No abismo dos meus sofrimentos... jamais cessei de amar a todos, sem 
excluir ninguém do meu coração" (Ibid., pág. 124). O seu segredo era uma 
confiança indómita em Deus, alimentada pela oração e pelo sofrimento aceite 
com amor. Na prisão, ele celebrava em cada dia a Eucaristia com três gotas de 
vinho e uma gota de água na palma da sua mão. Este era o seu altar, a sua 
catedral. O Corpo de Cristo era o seu "remédio". Por isso, narrava com emoção: 
"Todas as vezes eu tinha a oportunidade de estender as minhas mãos e de me 
cravar na Cruz juntamente com Jesus, de beber com Ele o cálice mais amargo. 
Em cada dia, recitando as palavras da consagração, eu confirmava com todo o 
meu coração e com toda a minha alma um novo pacto, uma aliança eterna entre 
mim e Jesus, mediante o seu Sangue que se misturava ao meu" (Ibid., pág. 168). 
5. "Mihi vivere Christus est!" (Fl 1, 21). Fiel até à morte, o Cardeal François-
Xavier Nguyên Van Thuân, fez sua a expressão do Apóstolo Paulo, que 
acabámos de escutar. Ele conservou a serenidade e até mesmo a alegria, 
durante a sua prolongada e dolorosa hospitalização. Nos últimos dias, quando 
já́ era incapaz de falar, permanecia com o olhar fixo no Crucifixo posto à sua 
frente. Rezava em silêncio, enquanto consumava o seu extremo sacrifício, como 
coroação de uma existência assinalada pela heroica configuração com Cristo na 
Cruz. Bem se lhe adaptam as palavras proclamadas por Jesus, na iminência da 
sua Páscoa: "Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho. Mas 
se morre, produz muito fruto" (Jo 12, 24). Somente com o sacrifício de si mesmo 
é que o cristão contribui para a salvação do mundo. E foi assim para o nosso 
venerável Irmão Cardeal. Ele deixa-nos, mas o seu exemplo permanece. A fé́ 
garante-nos que ele não morreu, mas que entrou no dia eterno que não conhece 
ocaso. 
6. "Santa Maria... rogai por nós... na hora da nossa morte". Na prisão, quando 
lhe era impossível rezar, ele recorria a Maria: "Mãe, vedes que me encontro no 
limite extremo e não consigo recitar qualquer prece. Então... colocando tudo das 
vossas mãos, simplesmente repetirei: "Ave Maria!"" (Ibid., pág. 253). No 
testamento espiritual, depois de ter pedido perdão, o extinto Cardeal assegura 
que continua a amar a todos. Assim, afirma: "Parto com serenidade e não 
conservo ódio por ninguém. Ofereço todos os sofrimentos que passei, a Maria 
Imaculada e a São José́". O testamento termina com esta tríplice recomendação: 
"Amai a Virgem Santa e tende confiança em São José́; sede fiéis à Igreja; 
permanecei unidos e sede caridosos para com todos". Esta é a síntese da sua 
existência. Agora ele possa ser recebido, juntamente com José́ e Maria, na 
alegre contemplação celestial do Rosto glorioso de Cristo que, na terra, ele 
procurou ardentemente como a sua única esperança. Amen!» 

Homília nas Exéquias do Cardeal Van Thuân, 20 de setembro de 2002 
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Papa Bento XVI 
«Dirijo uma cordial saudação de boas-vindas a todos vós, que vos reunistes para 
recordar o caríssimo Cardeal François-Xavier Nguyên Van Thuân, que o Senhor 
chamou a Si, há cinco anos, no dia 16 de Setembro. Passaram cinco anos, mas 
está viva ainda a nobre figura deste fiel servidor do Senhor na mente e no 
coração de quantos o conheceram. Também eu conservo muitas lembranças 
pessoais dos encontros que tive com ele durante os anos do seu serviço aqui na 
Cúria Romana. O Cardeal Van Thuân era um homem de esperança, vivia de 
esperança e difundia-a entre todos os que encontrava. Foi graças a esta energia 
espiritual que resistiu a todas as dificuldades físicas e morais. A esperança 
apoiou-o como Bispo isolado da sua comunidade diocesana por 13 anos; a 
esperança ajudou-o a entrever no absurdo dos eventos que viveu nunca teve o 
direito de um processo durante a sua longa detenção um desígnio providencial 
de Deus. A notícia da doença, o tumor, que depois o conduziu à morte, chegou 
quase em simultâneo com a da nomeação para Cardeal por parte de João Paulo 
II, que nutria por ele grande estima e afeto. O Cardeal Van Thuân amava repetir 
que o cristão é o homem da hora presente, do agora, do momento, a colher e 
viver com o amor de Cristo. Nesta capacidade de viver a hora presente 
transparece o seu íntimo abandono nas mãos de Deus e a simplicidade 
evangélica que todos admirávamos nele. Porventura é possível interrogava-se 
que quem confia no Pai celeste não queira depois se deixar estreitar pelos Seus 
braços? Queridos irmãos e irmãs tomei conhecimento com íntima alegria da 
notícia de que inicia a Causa de beatificação deste singular profeta da esperança 
cristã e, enquanto confiamos ao Senhor a sua alma eleita, rezemos para que o 
seu exemplo seja para nós de válido ensinamento» 

Discurso aos oficiais e colaboradores do Pontifício Conselho Justiça e 
Paz, 17 de setembro 2007 

 
«Primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança é a oração. Quando 
já ninguém me escuta, Deus ainda me ouve. Quando já não posso falar com 
ninguém, nem invocar mais ninguém, a Deus sempre posso falar. Se não há 
mais ninguém que me possa ajudar – por tratar- se de uma necessidade ou de 
uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar – Ele pode ajudar-
me. Se me encontro confinado numa extrema solidão...o orante jamais está 
totalmente só. Dos seus 13 anos de prisão, 9 dos quais em isolamento, o 
inesquecível Cardeal Nguyên Van Thuân deixou-nos um livrinho precioso: 
Orações de esperança. Durante 13 anos de prisão, numa situação de desespero 
aparentemente total, a escuta de Deus, o poder falar-Lhe, tornou-se para ele 
uma força crescente de esperança, que, depois da sua libertação, lhe permitiu 
ser para os homens em todo o mundo uma testemunha da esperança, daquela 
grande esperança que não declina, mesmo nas noites da solidão. De forma 
muito bela Agostinho ilustrou a relação íntima entre oração e esperança, numa 
homilia sobre a Primeira Carta de João. Ele define a oração como um exercício 
do desejo. O homem foi criado para uma realidade grande, ou seja, para o 
próprio Deus, para ser preenchido por Ele. Mas, o seu coração é demasiado 
estreito para a grande realidade que lhe está destinada. Tem de ser dilatado. 
«Assim procede Deus: diferindo a sua promessa, faz aumentar o desejo; e com 
o desejo, dilata a alma, tornando-a mais apta a receber os seus dons». Aqui 
Agostinho pensa em S. Paulo que, de si mesmo, afirma viver inclinado para as 
coisas que hão-de vir (Fil 3,13). Depois usa uma imagem muito bela para 
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descrever este processo de dilatação e preparação do coração humano. «Supõe 
que Deus queira encher-te de mel (símbolo da ternura de Deus e da sua 
bondade). Se tu, porém, estás cheio de vinagre, onde vais pôr o mel?» O vaso, 
ou seja, o coração, deve primeiro ser dilatado e depois limpo: livre do vinagre e 
do seu sabor. Isto requer trabalho, faz sofrer, mas só assim se realiza o 
ajustamento àquilo para que somos destinados. Apesar de Agostinho falar 
diretamente só da recetividade para Deus, resulta claro, no entanto, que o 
homem neste esforço, com que se livra do vinagre e do seu sabor amargo, não 
se torna livre só para Deus, mas abre-se também para os outros. De facto, só 
tornando-nos filhos de Deus é que podemos estar com o nosso Pai comum. Orar 
não significa sair da história e retirar-se para o canto privado da própria 
felicidade. O modo correto de rezar é um processo de purificação interior que 
nos torna aptos para Deus e, precisamente desta forma, aptos também para os 
homens. Na oração, o homem deve aprender o que verdadeiramente pode pedir 
a Deus, o que é digno de Deus. Deve aprender que não pode rezar contra o 
outro. Deve aprender que não pode pedir as coisas superficiais e cómodas que 
de momento deseja – a pequena esperança equivocada que o leva para longe 
de Deus. Deve purificar os seus desejos e as suas esperanças. Deve livrar- se 
das mentiras secretas com que se engana a si próprio: Deus perscruta-as, e o 
contacto com Deus obriga o homem a reconhecê-las também. «Quem poderá 
discernir todos os erros? Purificai-me das faltas escondidas», reza o Salmista 
(19/18,13). O não reconhecimento da culpa, a ilusão de inocência não me 
justifica nem me salva, porque o entorpecimento da consciência, a incapacidade 
de reconhecer em mim o mal enquanto tal é culpa minha. Se Deus não existe, 
talvez me deva refugiar em tais mentiras, porque não há ninguém que me possa 
perdoar, ninguém que seja a medida verdadeira. Pelo contrário, o encontro com 
Deus desperta a minha consciência, para que deixe de fornecer-me uma 
autojustificação, cesse de ser um reflexo de mim mesmo e dos contemporâneos 
que me condicionam, mas se torne capacidade de escuta do mesmo Bem. Para 
que a oração desenvolva esta força purificadora, deve, por um lado, ser muito 
pessoal, um confronto do meu eu com Deus, com o Deus vivo; mas, por outro, 
deve ser incessantemente guiada e iluminada pelas grandes orações da Igreja 
e dos santos, pela oração litúrgica, na qual o Senhor nos ensina continuamente 
a rezar de modo justo. O Cardeal Nguyên Van Thuân, contou no seu livro de 
Exercícios Espirituais, como na sua vida tinha havido longos períodos de 
incapacidade para rezar, e como ele se tinha agarrado às palavras de oração da 
Igreja: ao Pai Nosso, à Ave Maria e às orações da Liturgia. Na oração, deve 
haver sempre este entrelaçamento de oração pública e oração pessoal. Assim 
podemos falar a Deus, assim Deus fala a nós. Deste modo, realizam-se em nós 
as purificações, mediante as quais nos tornamos capazes de Deus e idóneos ao 
serviço dos homens. Assim tornamo-nos capazes da grande esperança e 
ministros da esperança para os outros: a esperança em sentido cristão é sempre 
esperança também para os outros. E é esperança ativa, que nos faz lutar para 
que as coisas não caminhem para o «fim perverso». É esperança ativa 
precisamente também no sentido de mantermos o mundo aberto a Deus. 
Somente assim, ela permanece também uma esperança verdadeiramente 
humana.» 

Encíclica Spe Salvi, 32.34, 30 de novembro 2007 
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Papa Francisco 
«Estou feliz por me encontrar convosco e dou-vos cordiais boas-vindas. Saúdo 
com afeto o Cardeal Peter Turkson, e agradeço-lhe as suas palavras. Saúdo o 
Cardeal Law e todos vós, que viestes de muitas regiões do mundo por ocasião 
do encerramento da fase diocesana da causa do Servo de Deus Cardeal 
François-Xavier Nguyên Van Thuân. Caros amigos, a vossa alegria é também 
minha! Demos graças a Deus! E agradeçamos também a todos aqueles que se 
comprometeram neste serviço, que é para a glória de Deus e para o seu Reino: 
o Postulador da causa, Doutor Waldery Hilgeman e os seus colaboradores, o 
Tribunal diocesano e o Departamento competente do Vicariato, a Comissão 
histórica e o próprio Pontifício Conselho «Justiça e Paz», onde a recordação do 
Cardeal Van Thuân, testemunha da esperança está sempre viva, e mais do que 
uma lembrança, é uma presença espiritual que continua a trazer a sua bênção. 
Com efeito, são muitas as pessoas que podem testemunhar que foram 
edificadas pelo encontro com o Servo de Deus François-Xavier Nguyên Van 
Thuân, nos vários momentos da sua vida. A experiência demonstra que a sua 
fama de santidade se difundiu precisamente através do testemunho de muitas 
pessoas que o encontraram e conservaram no coração o seu sorriso manso e a 
grandeza do seu espírito. Muitos o conheceram também através dos seus 
escritos, simples e profundos, que mostram o seu espírito sacerdotal, 
profundamente unido Àquele que o tinha chamado a ser ministro da sua 
misericórdia e do seu amor. Muitas pessoas escreveram, descrevendo graças e 
sinais atribuídos à intercessão do Servo de Deus Cardeal Van Thuân. Demos 
graças ao Senhor por este venerado Irmão, filho do Oriente, que concluiu o seu 
caminho terreno ao serviço do Sucessor de São Pedro. Confiemos à intercessão 
da Virgem Maria a continuação desta causa e de todas as outras atualmente em 
curso. Nossa Senhora nos ajude a viver cada vez mais na nossa vida a beleza 
e a alegria da comunhão com Cristo. A todos vós e aos vossos entes queridos, 
concedo de coração a minha Bênção. Obrigado!» 
Discurso aos participantes na sessão de encerramento da fase diocesana 

do Processo de Beatificação do Servo de Deus Cardeal Van Thuân, 6 de 
julho de 2013 

 
«Esta santidade, a que o Senhor te chama, irá crescendo com pequenos gestos. 
Por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as compras, encontra uma 
vizinha, começam a falar e... surgem as críticas. Mas esta mulher diz para 
consigo: «Não! Não falarei mal de ninguém». Isto é um passo rumo à santidade. 
Depois, em casa, o seu filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias 
e ela, embora cansada, senta-se ao seu lado e escuta com paciência e carinho. 
Trata-se doutra oferta que santifica. Ou então atravessa um momento de 
angústia, mas lembra- se do amor da Virgem Maria, pega no terço e reza com 
fé. Este é outro caminho de santidade. Noutra ocasião, segue pela estrada fora, 
encontra um pobre e detém-se a conversar carinhosamente com ele. É mais um 
passo. Sucede, às vezes, que a vida apresenta desafios maiores e, através 
deles, o Senhor convida-nos a novas conversões que permitam à sua graça 
manifestar-se melhor na nossa existência, «para nos fazer participantes da sua 
santidade» (Heb 12, 10). Outras vezes trata-se apenas de encontrar uma forma 
mais perfeita de viver o que já fazemos: «há inspirações que nos fazem apenas 
tender para uma perfeição extraordinária das práticas ordinárias da vida cristã». 
Quando estava na prisão, o Cardeal Francisco Xavier Nguyên van Thuân 
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renunciou a desgastar-se com a ânsia da sua libertação. A sua decisão foi «viver 
o momento presente, cumulando-o de amor»; eis o modo como a concretizava: 
«aproveito as ocasiões que vão surgindo cada dia para realizar ações ordinárias 
de maneira extraordinária». Deste modo, sob o impulso da graça divina, com 
muitos gestos vamos construindo aquela figura de santidade que Deus quis para 
nós: não como seres autossuficientes, mas «como bons administradores das 
várias graças de Deus» (1 Ped 4, 10). Os Bispos da Nova Zelândia ensinaram-
nos, justamente, que é possível amar com o amor incondicional do Senhor, 
porque o Ressuscitado partilha a sua vida poderosa com as nossas vidas frágeis: 
«o seu amor não tem limites e, uma vez doado, nunca volta atrás. Foi 
incondicional e permaneceu fiel. Amar assim não é fácil, porque muitas vezes 
somos tão frágeis; mas, precisamente para podermos amar como Ele nos amou, 
Cristo partilha connosco a sua própria vida ressuscitada. Desta forma, a nossa 
vida demonstra o seu poder em ação, inclusive no meio da fragilidade humana»»  

Exortação Apostólica Gaudete et Exultate, 19 de março de 2018 
 

«O Papa Bento XVI recordava que «todo o cristão é chamado a esta caridade, 
conforme a sua vocação e segundo as possibilidades que tem de incidência na 
pólis. (...) Quando o empenho pelo bem comum é animado pela caridade, tem 
uma valência superior à do empenho simplesmente secular e político. (...) A ação 
do homem sobre a terra, quando é inspirada e sustentada pela caridade, 
contribui para a edificação daquela cidade universal de Deus que é a meta para 
onde caminha a história da família humana». Trata-se de um programa no qual 
se podem reconhecer todos os políticos, de qualquer afiliação cultural ou 
religiosa, que desejam trabalhar juntos para o bem da família humana, 
praticando as virtudes humanas que subjazem a uma boa ação política: a justiça, 
a equidade, o respeito mútuo, a sinceridade, a honestidade, a fidelidade. A 
propósito, vale a pena recordar as «bem-aventuranças do político», propostas 
por uma testemunha fiel do Evangelho, o Cardeal vietnamita Francisco Xavier 
Nguyên Van Thuân, falecido em 2002: Bem-aventurado o político que tem uma 
alta noção e uma profunda consciência do seu papel. Bem-aventurado o político 
de cuja pessoa irradia a credibilidade. Bem-aventurado o político que trabalha 
para o bem comum e não para os próprios interesses. Bem-aventurado o político 
que permanece fielmente coerente. Bem-aventurado o político que realiza a 
unidade. Bem-aventurado o político que está comprometido na realização duma 
mudança radical. Bem-aventurado o político que sabe escutar. Bem-aventurado 
o político que não tem medo.» 

Mensagem para o 52º Dia Mundial da Paz, 1 de janeiro de 2019 
 

«A Palavra de Deus convida-te claramente a viver o presente, e não só a 
preparar o amanhã: «Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de 
amanhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia o seu problema» (Mt 6, 
34). Isto, porém, não significa abandonar-se a uma libertinagem irresponsável 
que nos deixa vazios e sempre insatisfeitos, mas convida-nos a viver plenamente 
o presente, usando as nossas energias para fazer coisas boas, cultivando a 
fraternidade, seguindo Jesus e apreciando cada pequena alegria da vida como 
um presente do amor de Deus. A propósito, quero lembrar que o cardeal 
Francisco Xavier Nguyên Van Thuân, quando foi preso num campo de 
concentração, não quis que os seus dias consistissem apenas em aguardar, 
esperar um futuro. Escolheu «viver o momento presente, cumulando-o de amor»; 
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e a maneira como o realizava era esta: «Aproveito as oportunidades que me 
surgem cada dia para realizar ações ordinárias de maneira extraordinária». 
Enquanto lutas para realizar os teus sonhos, vive plenamente o dia de hoje, 
numa entrega total e cheia de amor em cada momento. A verdade é que este 
dia da tua juventude pode ser o último, e por isso vale a pena vivê-lo com toda a 
garra e profundidade possíveis.» 

Exortação Apostólica Pós-Sinodal Christus vivit, 25 de março de 2019 
 

«Numa sociedade mundial guiada pelo materialismo é difícil ser fiel à própria 
identidade e à própria fé religiosa sem capacidade de discernimento, e isto 
acontece em todas as cidades e países do mundo. A honestidade pode muitas 
vezes causar desvantagens. Um senso de responsabilidade pode causar 
desconforto e exigir sacrifício. Pode ser que o otimismo pareça estranho diante 
das realidades corruptas desta sociedade global. Mas estes mesmos valores são 
o que a vossa sociedade, e também a vossa Igreja, precisam de vós. «Nela 
brilhais como astros no mundo» (Fl 2, 15). Não tenhais medo de fazer brilhar a 
vossa linda identidade católica. Isto também vos tornará mais patrióticos, mais 
vietnamitas: um grande amor pela vossa pátria, uma grande lealdade como 
patriotas. Exorto-vos a responder com criatividade e a valorizar os programas da 
vossa Conferência Episcopal para estes três anos, cuja prioridade é a pastoral 
juvenil. Que o exemplo do Servo de Deus Cardeal Van Thuân, uma grande 
testemunha de esperança, vos apoie.» 

Mensagem em vídeo aos jovens do Vietname por ocasião da Jornada da 
Juventude organizada pelas dioceses do norte do país, 20 de novembro 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


