
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
 A UM GRUPO DE PEREGRINOS DA DIOCESE DE RÍMINISábado, 9 de Abril de 1983 Caríssimos1. É

com imensa alegria que vos exprimo a minha cordial saudação, ao recordar o válido contributo dado por vós para a

preparação da minha visita pastoral a São Marinho e a Rimini, no passado mês de Agosto.A vossa vinda a Roma,

juntamente com o vosso zeloso Pastor, Monsenhor Giovanni Lacatelli, suscita no meu ânimo sentimentos gratos pelas

atenções a mim reservadas durante aquela visita e pelas inesquecíveis manifestações de fé demonstradas por aquelas

populações, cujos rostos conservo ainda diante dos olhos.Tudo isto significa o encontro de hoje, tão belo e familiar, que

me permite de novo abraçar em vós todas as comunidades cristãs com as quais me encontrei, em favor das quais

invoco do Senhor transforme em abundantes frutos espirituais a passagem do Sucessor de Pedro por aquelas terras,

em que os princípios da fé estão enraizados por longa tradição.2. Mas esta visita deseja ser também uma peregrinação

aos túmulos dos Príncipes dos Apóstolos, Pedro e Paulo, na comemoração do Ano Santo da Redenção, e, por isso,

privilegiada ocasião para lucrar a Indulgência jubilar.Exprimo-vos a minha satisfação por esta iniciativa, que é

testemunho da vossa fé cristã e reafirmação da vossa fidelidade à Igreja católica, como instrumento universal de

salvação. Exorto-vos a saber encontrar nisto a força para superardes os motivos de desalento, de angústia e de tristeza

que às vezes oprimem os vossos ânimos, imersos como estais numa sociedade marcada em tantas partes pela

violência, pelo egoísmo e pelo hedonismo materialista, mas que experimenta mais do que nunca o desejo e a

necessidade dos valores humanos e cristãos.3. O Jubileu, que viestes celebrar em Roma, quer também ser uma

resposta a estes dramas da humanidade e um contributo para a sua solução.Ao fazer votos por que também para vós

este Ano Santo seja um ano de redenção e de libertação de todos os obstáculos que se antepõem à plena realização

dos vossos ideais, de bom grado concedo agora a todos e a cada um de vós a propiciadora Bênção Apostólica, que faço

extensiva aos vossos familiares e amigos. © Copyright 1983 - Libreria Editrice Vaticana 
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