A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
PARA A CAMPANHA DA FRATERNIDADE DE 1997

Caríssimos Irmãos e Irmãs em Jesus Cristo
Queridos Brasileiros
1. «Quando Me invocar, Eu o atenderei; Na tribulação estarei com ele; Hei de livrá-lo e o cobrirei
de glória».
Com estas palavras da liturgia da Igreja, do primeiro domingo da Quaresma, vamos dar início à
Campanha da Fraternidade deste ano, que tem como tema «Cristo liberta de todas as prisões»,
para que todos os que me escutam pela Rádio ou pela Televisão, unidos ao Papa que lhes fala,
possam sentir-se interpelados, como a mesma Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vem
sugerindo aos católicos de todo o Brasil, a progredir no caminho do perdão, do amor, da
bondade, da justiça e do serviço aos outros.
2. Por uma feliz coincidência, 1997, dedicado à reflexão sobre Jesus Cristo, marca o início da
fase preparatória do Grande Jubileu da Redenção do Ano 2000. O motivo que me levou a
escrever a Carta Apostólica «Tertio millennio adveniente» exortava a suscitar em «cada fiel um
verdadeiro anseio de santidade, um forte desejo de conversão e renovamento pessoal, num clima
de oração cada vez mais intensa e de solidário acolhimento do próximo, especialmente do mais
necessitado» (n. 42).
Neste sentido, a fraternidade iluminada pela «caridade que vem de Deus» (1 Jo. 4, 7), anima-nos
a colaborar com o divino propósito de unir o que está dividido, de reconduzir o que se extraviou,
de restabelecer a divina concórdia em toda a criação. Todos os nossos irmãos submetidos às
mais diversas formas de prisão, especialmente pelo jugo do pecado, aguardam um gesto de paz
e solidariedade, mas sobretudo de justiça cristã, que possa reconduzi-los no caminho do bem e
da esperança.
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3. Faço votos de que Cristo, nossa Páscoa, ilumine sempre mais de paz e compreensão os lares
de todo o Brasil, e invoco a proteção e a misericórdia do Redentor dos homens pelos que sofrem
no corpo e na alma, pelos jovens e anciãos: o Papa reza por todos e os exorta a confiar em Maria
Santíssima, Mãe do Redentor, Nossa Senhora Aparecida, e a todos abençoa em NOME DO PAI
+ E DO FILHO + E DO ESPÍRITO SANTO +AMÉM!
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