
A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO SANTO PADRE
ÀREPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA

[15-18 DE NOVEMBRO DE 1980]

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
AO POVO E ÀS AUTORIDADES 

NA PRAÇA DA CATEDRAL DE BONN

 Sábado, 15 de Novembro de 1980

 

Louvado seja Jesus Cristo

De coração agradeço-vos, caros irmãos e irmãs, por terdes preparado, em hora bastante tardia,
tão cordiais boas-vindas à vossa cidade de Bonn, a mim, Peregrino apostólico no vosso País.
Saúdo os que estão aqui presentes e todos os habitantes da República Federal com as palavras
de bênção do Salmista: "Reine a paz nos teus muros... Por amor dos meus irmãos e dos meus
amigos, pedirei a paz para ti!" (Sl 121, 7-8). A minha saudação dirige-se especialmente aos
representantes supremos da comunidade civil e eclesial, ao Senhor Presidente da Câmara e ao
Senhor Decano da cidade. Ao mesmo tempo saúdo os representantes das igrejas cristãs e da
comunidade hebraica.

A venerável basílica da vossa Catedral, junto da qual nos encontramos, conserva na cripta, como
precioso tesouro, os túmulos dos padroeiros da vossa cidade, os santos mártires romanos Cássio
e Florêncio. Estes primeiros monumentos do cristianismo recordam-vos sempre as raízes cristãs
da vossa cidade e da vossa cultura. A heróica profissão de Cristo por parte destas duas
testemunhas da fé, cuja festa celebrais solenemente todos os anos com o Magistrado da cidade,
é para vós uma obrigação. Sede também vós, hoje, cristãos muito convictos e convincentes! A
actual renovação da vossa magnífica casa de Deus, seja para vós um apelo. Também nós,
pedras vivas do templo espiritual da Igreja, devemos sempre renovar-nos em Jesus Cristo, até
estarmos perfeitamente conformados n'Ele.
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"Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, pedirei para ti todos os bens" (Sl 121, 9).

Com estas palavras do mesmo Salmo imploro a perene protecção e bênção de Deus para a
vossa cidade e para todos os seus habitantes. Deus abençoe as famílias com os seus filhos!
Abençoe os anciãos! Todos os que estão de cama enfermos! Abençoe quem quer que se sinta só
ou esteja preocupado e esmorecido!

Finalmente os nossos particulares votos de bênção, nesta capital da República Federal, dirijam-
se a todos aqueles que têm grande responsabilidade pela sorte política e pelo 'hem-estar do
vosso povo e da comunidade internacional dos povos. Oxalá Deus ilumine com a Sua luz os
vossos colóquios e decisões!

Rezemos agora pela vossa cidade, pelo vosso povo e por toda a Igreja, como o Senhor nos
ensinou a rezar:

"Pai nosso que estais nos céus...".
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