A Santa Sé

PALAVRAS DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS "DOMÉSTICOS" DA ANTECÂMARA PONTIFÍCIA
E AOS "SEDIÁRIOS" PONTIFÍCIOS
Sábado, 23 de Dezembro de 1978
Caríssimos
O encontro hodierno reveste carácter de especial importância e significado, porque — saindo do
esquema habitual de presença, de reserva e de trabalho silencioso, que vós desempenhais a
serviço do Papa — este encontro dá lugar a uma manifestação de sentimentos, a uma comunhão
de almas e a uma festa de corações.
Éo Natal de Jesus! Na alegre recordação deste acontecimento admirável para a história da
salvação humana; no espírito do ensinamento do Verbo de Deus Encarnado, cheio de graça e de
verdade; e à luz de verdadeira bondade que irradia do Celeste Infante — nós unimo-nos mais
espontaneamente, estando juntos e redescobrimos desta maneira a dimensão humana e cristã,
que nos revela os aspectos mais genuínos e nobres do nosso íntimo.
Vós, de facto, estais aqui presentes com as vossas famílias, para reafirmar ao Papa, mediante a
apresentação de fervorosos votos natalícios, a vossa profunda dedicação, o vosso reverente
afecto, a vossa incondicionada fidelidade à Sua Pessoa e ao Seu serviço.
A Vós exprimo, juntamente coro o meu sincero apreço, profundo reconhecimento por este vivo e
significativo testemunho de filial obséquio, o qual se vem juntar a tantos outros, que ofereceis
continuamente por meio do vosso trabalho, desempenhado com discrição, diligência e trato
senhoril. As vossas deferentes homenagens, como também à promessa de orações, respondo
igualmente pedindo ao Menino Jesus que vos encha, e aos vossos familiares, dos dons do Seu
amor; que dê aos vossos corações e às vossas casas a Sua paz; que ilumine o vosso caminho
com a Sua luz; e, por fim, que alente a vossa existência com a Sua graça celestial.
Como selo destes votos paternais e confirmação da minha benevolência, concedo de coração a
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vós aqui presentes, e a todas as pessoas que vos são caras, a propiciadora Bênção Apostólica.
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