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 NO ENCONTRO COM OS MEMBROS

DO INSPECTORADO DE PÚBLICA SEGURANÇA
JUNTO DO VATICANO

Quinta-feira, 7 de Fevereiro de 1980

 

Caros Senhores

É-me especialmente agradável dirigir hoje a minha saudação cordial a si, Senhor Inspector-Geral
e a todos vós, Funcionários, Suboficiais e agentes do Inspectorado de Pública Segurança junto
da Cidade do Vaticano, que viestes trazer-me os habituais e amáveis votos, desta vez para o ano
de 1980.

Agradeço-vos sentidamente a ocasião que me oferecestes para exprimir os meus sentimentos de
apreço e gratidão pela actividade esclarecida, generosa e inteligente, que desenvolveis para
assegurar um serviço de ordem tão importante.

Agradeço ao Dr. Pasanisi as significativas palavras que, interpretando os vossos sentimentos,
quis dirigir-me no princípio do seu novo cargo, como Inspector-Geral junto do Vaticano. Ao
agradecimento uno os meus votos pelo bom êxito nas novas responsabilidades a que foi
chamado. As suas palavras renovaram em mim a recordação viva de tudo o que tenho podido ver
e experimentar nas aninhas deslocações e visitas pastorais na Diocese de Roma, como nas
outras cidades da Itália: a nobreza de ânimo que inspira e guia o vosso serviço e vos leva a
cumprir o vosso dever com fidelidade e dedicação, às vezes até com risco e sacrifício e, aquilo
que verdadeiramente mais conta, com amor e com fé. Este binómio de fiéis Funcionários do
Estado Italiano e de Filhos devotos da Igreja permite-vos assegurar, à volta da pessoa do Papa,
aquela atmosfera de ordem e cortesia que tão apropriada é à presença do Vigário de Cristo no
meio do seu povo.



Tudo isto, como é para vós título de honra, assim deve ser também estímulo para entrar na
corrente de fervor religioso, de que neste período pós-conciliar, todos nós somos testemunhas. A
preciosa experiência — que, por dever de ofício, vós viveis no meio dos fiéis e dos peregrinos
provenientes de todas as partes do mundo para venerar o Sepulcro do Príncipe dos Apóstolos e
para ver o seu Sucessor — consiga tornar-vos sempre mais fortes e coerentes na fé e vos
estimule a dar testemunho a Cristo, o que forma a razão de ser da nossa existência.

Corroboro estes meus votos com uma especial oração por vós, pelas vossas famílias e pelos
vossos queridos filhos. E a Bênção Apostólica, que concedo agora de todo o coração, vos
acompanhe todos os dias e vos traga dons escolhidos de paz e prosperidade cristã.
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