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Caros amigos do Inspectorado
de Segurança Pública no Vaticano!

Na conclusão das Festas de Natal, durante as quais contemplámos com o enlevo da fé o mistério
do nascimento de Jesus, eis-nos reunidos para este encontro que já se tornou familiar. Bem-
vindos à casa de Pedro!

Dirijo o meu cordial pensamento ao Prefeito Antonio Manganelli, Chefe da Polícia, assim como
aos Vice-Chefes, Prefeitos Francesco Cirillo e Paola Basilone, ao Prefeito Salvatore Festa e ao
Comandante da Polícia, Giuseppe Caruso. Juntamente com eles, saúdo os Dirigentes e
Funcionários que, a vários níveis, compartilham as responsabilidades da Polícia de Estado, os
Agentes, os Colaboradores, os Capelães e todos os presentes. Agradeço de modo particular ao
Dr. Giulio Callini, Dirigente do Inspectorado de Segurança Pública "Vaticano", que quis dirigir-me
expressões de estima cordial e de bons votos em nome dos presentes.

O compromisso assumido diariamente para tutelar a ordem pública na Praça de São Pedro e nos
arredores do Vaticano é particularmente importante para o cumprimento da missão do Pontífice
Romano. Com efeito, ele consente o clima de serenidade que permite a quantos vêm visitar o
centro da Cristandade, a possibilidade de uma experiência religiosa autêntica, em contacto com
testemunhos fundamentais da fé cristã, como o túmulo do Apóstolo Pedro, as relíquias de muitos
Santos e os túmulos de numerosos Pontífices, amados e venerados pelo povo cristão.

Obrigado por este serviço precioso que prestais ao Papa e à Igreja! O Senhor vos recompense
pelos sacrifícios frequentemente ocultos a favor de numerosos fiéis e visitantes, e para a
salvaguarda da missão do Papa.

http://www.vatican.va/liturgical_year/christmas/2009/christmas09_po.html


De cada um de vós são exigidos o compromisso e uma grande responsabilidade no cumprimento
do próprio dever, mas aos olhos da fé ele deve constituir um modo especial para servir o Senhor,
e como que para "lhe preparar o caminho", a fim de que a experiência vivida no centro da
Cristandade represente para cada peregrino ou visitante uma ocasião particular para o encontro
com o Senhor, que transforma a vida.

Em muitas ocasiões pude observar a atenção e a sensibilidade de espírito que inspiram o vosso
serviço, assim como a fidelidade e a dedicação, não separadas de notáveis sacrifícios que ele
comporta. Estou convicto de que eles são fruto também da vossa fé e do vosso amor pela Igreja.

Aquilo que sois chamados a realizar possa tornar-vos cada vez mais fortes e coerentes na fé, e a
não ter medo nem hesitação ao manifestá-la no âmbito das vossas respectivas famílias, do vosso
trabalho e onde quer que vos encontreis.

Confio-vos, bem como o vosso trabalho, à protecção maternal de Maria Santíssima, Mãe de
Jesus e Rainha de todas as famílias: Ela atenda às vossas intenções e as corrobore,
apresentando-as ao seu Filho.

Enquanto retribuo os bons votos de prosperidade serena para o novo ano, a vós, aos vossos
colegas e às pessoas queridas, concedo de coração a Bênção Apostólica.
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