A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA À COSTA RICA, NICARÁGUA, PANAMÁ,
EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, BELIZE E HAITI
[2 - 10 DE MARÇO DE 1983]

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
NA DESPEDIDA DE EL SALVADOR
Aeroporto de San Salvador
Domingo, 6 de Março de 2013

Senhor Presidente,
Irmãos no Episcopado,
queridos salvadorenhos
Depois de, convosco, ter vivido esta intensa jornada de oração e encontro com a Igreja que está
em El Salvador, lamento ter que vos deixar tão depressa.
Nestas horas contemplei o rosto dolorido deste querido povo fiel; pude aproximar-me de tantos
filhos que por diversas razões sofrem e choram. Queira Deus que se tenham aberto em muitos
espíritos esses almejados inícios de perdão mútuo, de compreensão e de concórdia capazes de
reacender nos corações a esperança cristã.
O meu encontro com os sacerdotes, a visita à Catedral, a Eucaristia celebrada sob o céu de El
Salvador, quiseram ser um apelo à reconciliação e ao amor que vêm do alto, de Deus, Pai
comum de todos. Em nome de Cristo, seu Filho e nosso irmão, quis encorajar-vos a trabalhar
juntos, para que o Seu sangue redentor — ele só — seja nesta terra, nesta porção da sua
humanidade, o preço pago pela paz que todos desejamos. Que o seu Espírito divino continue a
ser aquele que dá voz e força a estes anelos de paz e de fraternidade cristãs.
Uma vez mais quero, renovar o meu agradecimento a quantos me facilitaram esta inesquecível
visita: ao Senhor Presidente, às Autoridades nacionais que prestaram a sua colaboração para o
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feliz desenvolvimento da mesma. Reservo particular agradecimento aos irmãos Bispos e à
quantos trabalharam na preparação e realização espiritual e material desta visita. Que o Senhor
abençoe abundantemente o esforço realizado!
E que, por intercessão da Rainha da Paz, conceda a desejada paz a esta querida Nação, cujos
filhos abençoo de novo com imenso afecto.
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