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Eminências, Excelências
queridos irmãos e irmãs!

Desejo dirigir uma cordial saudação e também um vivo agradecimento aos produtores, aos
realizadores deste documentário sobre o Venerável João Paulo II. Estou feliz por tê-lo visto aqui
no Vaticano e por vos exprimir um vivo apreço pelo trabalho realizado, associando-me ao aplauso
já expresso pelo Episcopado polaco e por alguns dos meus colaboradores.

Pela seriedade com a qual foi preparado, a qualidade da sua produção, este filme põe-se entre os
contributos mais válidos oferecidos para o público por ocasião da próxima Beatificação do meu
amado predecessor.

Já são numerosas as obras audiovisuais que têm por objecto a figura de João Paulo II, entre as
quais vários documentários produzidos pelas emissoras televisivas. Este filme, «O peregrino
vestido de branco», distingue-se neste panorama por diversos elementos, por exemplo as
entrevistas a colaboradores estreitos, os testemunhos de personalidades ilustres e a riqueza da
documentação. Tudo isto tem a finalidade de fazer emergir fielmente, quer a personalidade do
Papa quer a sua incansável acção durante o longo Pontificado.

Gostaria de realçar mais uma vez os dois sustentáculos da sua vida e do seu ministério: a oração
e o zelo missionário. João Paulo II foi um grande contemplativo e um importante apóstolo de
Cristo. Deus escolheu-o para a sé de Pedro e conservou-o por longo tempo para que introduzisse



a Igreja no terceiro milénio. Com o seu exemplo, guiou-nos a todos nesta peregrinação e continua
agora a acompanhar-nos do Céu.

Obrigado mais uma vez a quantos de vários modos colaboraram para a realização deste filme
que nos ajuda a enriquecer-nos com o testemunho luminoso do Papa João Paulo II. Com este
sentimento de reconhecimento, abençoo de coração todos vós e os vossos entes queridos.
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