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SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II

Aeroporto de Washington, 7 de Outubro de 1979

 

Meus queridos Amigos americanos
meus irmãos e irmãs na fé em Nosso Senhor Jesus Cristo

Ao mesmo tempo que deixo a capital de Washington, desejo exprimir a minha gratidão ao
Presidente dos Estados Unidos e a todas as Autoridades religiosas e civis deste País.

Os meus pensamentos dirigem-se em igual medida para todo o Povo americano; para todos os
católicos, protestantes e judeus; para todos os homens e mulheres de boa vontade; para todo o
povo de quaisquer origens étnicas e em especial para os descendentes dos primeiros habitantes
da América; para todos aqueles de entre vós que saudei pessoalmente. Aqueles que estiveram
junto de mim mediante os providenciais meios da rádio e da televisão. Para aqueles que me
abriram os seus corações de tantas maneiras. A vossa hospitalidade foi calorosa e cheia de
afecto e eu estou-vos extremamente grato por todas as vossas gentilezas.

Creio firmemente na mensagem de esperança que elevei em vosso favor, na justiça, no amor e
na verdade que exaltei, e na paz que pedi ao Senhor vos concedesse.

E agora tenho de deixar os Estados Unidos e regressar a Roma. Mas recordar-vos-ei a todos,
constantemente nas minhas orações, que considero a melhor expressão da minha lealdade e
amizade.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1979/travels/documents/trav_united-states-america.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1979/travels/documents/trav_united-states-america.html


Hoje, todavia, a minha oração final é esta: Deus abençoe a América de modo que ela possa
tornar-se cada vez melhor, e permaneça verdadeiramente e por muito tempo uma nação unida,
no nome de Deus, com liberdade e justiça para todos.

Deus abençoe a América. Deus abençoe a América.
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