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DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
 A UM GRUPO DE SACERDOTES DA DIOCESE DE ROMAQuinta-feira, 21 de Abril de 1983 Senhor

Cardeal,

caríssimos Irmãos no Sacerdócio!Hoje, "Jornada diocesana para as Vocações", sinto-me muito feliz de estar convosco,

sacerdotes da minha diocese, que celebrais respectivamente o sexagésimo, quinquagésimo e o vigésimo quinto

aniversário da vossa Ordenação sacerdotal. Desejo unir-me à vossa alegria por esta significativa data, ocorrida durante

o Ano Jubilar da Redenção.Nestes dias sem dúvida meditastes muito sobre o vosso caminho sacerdotal: o misterioso

chamamento de Deus; a vossa generosa resposta; os anos de fervor do Seminário, o inesquecível dia da Ordenação; as

primeiras apreensivas experiências pastorais; as consolações e as dificuldades de todos os dias. Mas hoje, certamente

eleva-se do vosso coração um hino de agradecimento a Cristo por vos ter escolhido para participardes de modo íntimo

na sua missão sacerdotal.Apresento os meus sinceros votos por que possais ainda por longos anos viver em plenitude

as riquezas do vosso sacerdócio, tendo presentes as palavras do Apóstolo: "Não descuides o dom espiritual que

recebeste e que te foi cedido... com a imposição das mãos dos presbíteros" (1 Tim. 4, 14); "Por isso, exorto-te a que

reanimes o dom que Deus te fez pela imposição das minhas mãos" (2 Tim. 1, 6). Que este especial "dom de Deus" seja

sempre fecundo de bem para a Igreja inteira, que espera dos seus Sacerdotes um contínuo e claro testemunho de vida,

toda dedicada à glória de Deus e à edificação das almas.Com estes votos, invoco sobre vós, sobre todos os Sacerdotes

da Diocese de Roma, como também sobre as noventa Irmãs que recordam o próprio Jubileu de profissão religiosa, a

abundância das graças e dos confortos celestes, dos quais quer ser penhor a minha Bênção Apostólica. © Copyright
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