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1. Enquanto nos preparamos para concluir esta solene celebração, renovo a minha saudação a todos vós, amadíssimos

Irmãos e Irmãs, que representais o vasto e multiforme mundo do espectáculo.

Dirijo um pensamento especial a quantos de vós são itinerantes, porque trabalhais nos circos, nos parques de diversão

ou nas ruas. Hoje, a vossa caminhada tornou-se peregrinação e recorda a todos que a Igreja é um povo sempre a

caminho, sem uma morada fixa neste mundo. Sede vós mesmos uma comunidade cristã, levando a todos os lugares,

além do sadio divertimento, também os valores da fé, da família e da solidariedade. A grandiosa Cruz-Ícone aqui

presente, que durante o ano de 2001 acompanhará a missão jubilar nos circos e parques de diversão da Europa e da

América, vos ilumine sempre e vos conforte nos inevitáveis momentos de dificuldade.

Dirijo agora a minha saudação às numerosas bandas musicais, que vieram alegrar esta celebração. A sua presença

está em particular harmonia com o clima deste domingo, que na liturgia se qualifica como domingo gaudete, ou seja,

domingo da alegria. A eles dirige-se a nossa gratidão pelo contributo que ofereceram à solenidade de hoje.

Enfim, agradeço aos chamados "madonnari" da Itália os artísticos painéis representativos da Anunciação e da

Natividade, que quiseram doar para ornar algumas igrejas novas.

2. É com grande júbilo que vos saúdo, também a vós, caríssimos meninos e meninas de Roma que, como todos os

anos, viestes para fazer benzer as estátuas do Menino Jesus, antes de as depositar nos presépios das vossas casas.

Faço votos por que, no maravilhoso sinal da ternura de Deus, cada família encontre alegria e paz, vivendo com

simplicidade o genuíno espírito das festas natalícias.

3. Prezados peregrinos francófonos, dirijo-vos uma saudação cordial, de forma especial a vós que viestes para o Jubileu

do Mundo do Espectáculo. Cristo convida-vos a ser mensageiros da alegria e da paz, revelando aos homens o

imperscrutável mistério de Deus. Concedo-vos a Bênção apostólica.



Saúdo calorosamente todos vós, peregrinos de língua inglesa, que participais no Jubileu do Mundo do Espectáculo, bem

como os vossos colegas que, no mundo inteiro, se encontram empenhados nas várias tradicionais e novas formas de

representação artística. O Jubileu vos proporcione a alegria interior que torne o vosso trabalho mais satisfatório a nível

pessoal e, ao mesmo tempo, mais útil e nobre na sua influência sobre a sociedade. Deus vos abençoe e vos conserve

no seu amor!

Saúdo os actores e os artistas de língua alemã. Sinto-me feliz por terdes vindo a Roma para atravessar a Porta Santa.

Ela abre um espaço que vai para além dos palcos e das praças do mundo, um espaço à graça da salvação. Mediante a

vossa actividade, manifestai a verdade, a bondade e a beleza. Acompanhe-vos a Bênção divina!

É com afecto que saúdo os peregrinos do mundo do espectáculo de expressão espanhola. Esta celebração jubilar seja

um estímulo para continuardes a transmitir ao mundo mensagens de vida, amor, esperança, solidariedade e paz. Com o

vosso trabalho, sede sempre fermento e testemunho da alegria que nasce da certeza de que o Senhor está entre nós e

nos salva.

Saúdo os participantes de língua portuguesa, neste Jubileu do Mundo do Espectáculo, congratulando-me convosco pela

alegria que sentireis ao encontrardes Jesus. Éreis a alegria dos homens; agora, sois também a alegria de Deus. Levai

esta alegria de novo ao mundo inteiro!

4. Com a oração do Angelus, dirijamo-nos agora a Maria Santíssima, que veneramos como "causa da nossa alegria", a

fim de que cada homem possa receber o júbilo do Natal, já iminente.
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