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Senhor Presidente da Rai
Gentis Senhoras e distintos Senhores!

Acabámos de ver juntos este bonito filme, que repercorre as etapas mais significativas da vida do
meu venerado Predecessor, o Servo de Deus João Paulo I. Sinto viva a necessidade de
expressar sincera gratidão antes de tudo a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e depois ao
Conselho de Administração e ao Director Geral da RAI, por ter oferecido a mim e aos meus
colaboradores esta agradável oportunidade. Saúdo os responsáveis de RAI Fiction e da
Sociedade Leone Cinematografica, que idealizaram e produziram este interessante longa-
metragem.

Saúdo cordialmente também todos vós, que aceitastes o convite para participar neste encontro,
no qual pudemos reviver momentos sugestivos da vida da Igreja do século passado. Mas
sobretudo, pudemos revisitar a figura doce e humilde de um Pontífice forte na fé, firme nos
princípios, mas sempre disponível para o acolhimento e o sorriso. Fiel à tradição e aberto à
renovação, o Servo de Deus Albino Luciani, como sacerdote, Bispo e Papa, foi incansável na
actividade pastoral, estimulando constantemente clero e laicado a perseguir, nos vários campos
do apostolado, o único e comum ideal da santidade. Mestre de verdade e catequista apaixonado,
recordava a todos os crentes, com a simplicidade fascinante que o distinguia, o compromisso e a
alegria da evangelização, realçando a beleza do amor cristão, única força capaz de vencer a
violência e construir uma humanidade mais fraterna.

Apraz-me por fim recordar a devoção que ele sentia para com Nossa Senhora. Quando era
Patriarca de Veneza escreveu:  "É impossível conceber a nossa vida, a vida da Igreja, sem o



rosário, sem as festas marianas, sem os santuários marianos e sem as imagens de Nossa
Senhora". É belo acolher este seu convite e encontrar, como ele fez, na entrega humilde a Maria
o segredo de uma serenidade quotidiana e de um efectivo compromisso pela paz no mundo.

Mais uma vez obrigado, queridos amigos, pela vossa presença. Abençoo todos vós com afecto
assim como as pessoas que vos são queridas.
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