
A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA JOÃO PAULO II AO BRASIL

[12-21 DE OUTUBRO DE 1991]

SAUDAÇÃO DO SANTO PADRE
 AOS FIÉIS REUNIDOS NA PRAÇA DA CONCÓRDIA

Natal, 12 de Outubro de 1991

Meus queridos Irmãos Cardeais e Bispos brasileiros,
Meus queridos amigos brasileiros
Meu carinho e afeto por todos, acalentado desde quando em 1980 pisei pela primeira vez o chão
desta terra da Santa Cruz, traz-me de volta - pelas mãos da Providência Divina - com a alegria de
quem veio para cumprir uma promessa!

Todos se lembram de que, na ocasião da minha despedida em Manaus, na hora do adeus, eu
retifiquei o discurso e disse: “Até breve!” e acrescentei, pensando bem: “Até logo, se Deus
quiser”. Parece, que Deus sempre bondoso, na Sua Sabedoria infinita, quis ouvir as minhas
preces. Louvado seja!

Venho como mensageiro de paz, portador da boa Nova, para comunicar a todos o amor e a
esperança que anima a Igreja em relação ao Brasil e a toda América Latina.

Desde o primeiro momento, desejei fazer desta viagem uma peregrinação que começasse em
Natal, onde devo encerrar o XII Congresso Eucarístico Nacional. O espírito que me animou a vir
aqui, onze anos atrás, é o mesmo que agora me permite iniciar esta presença no solo brasileiro:
“para chegar junto com o Brasil ao altar da Eucaristia” (Ioannis Pauli PP. II Nuntius
radiotelevisificus ad Ecclesiam Populumque Brasiliae in pervigilio peregrinationis pastoralis, die 29
iun. 1980: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III, 1 (1980) 1932). Hoje, assim como naquela
ocasião, quero renovar o pedido a todos para que se unam às minhas preces, pois o Sucessor de
Pedro vem animado pelo único propósito de cumprir a santíssima e amabilíssima Vontade de
Deus. É d’Ele que esperamos os frutos de uma abundante colheita.

Dou graças à Senhora Aparecida, por aqui chegar precisamente no dia da festa da Padroeira do
Brasil. A Ela confio todas as esperanças de um futuro de paz e de justiça neste País-Continente.
O amparo maternal da Virgem Santíssima “sem pecado concebida”, será penhor desses frutos
que o Papa espera conseguir nesta Segunda Viagem que hoje começa.
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Na esperança de poder cumprir estes propósitos, e reafirmando meu afeto por todos e cada um
dos brasileiros, invoco sobre toda a Nação a plenitude das bênçãos divinas.  
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