
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
 A UM GRUPO DA AERONÁUTICA MILITAR ITALIANASábado, 2 de Abril de 1983 Caríssimos1. Sinto-me

deveras feliz em vos saudar, caros componentes do 31° Grupo da Aeronáutica Militar Italiana, neste encontro que se

torna particularmente caro, devido às festividades pascais que este ano adquirem especial relevo pela circunstância do

jubileu da Redenção.Agradeço vivamente esta vossa presença e de bom grado retribuo as vossas expressões augurais,

invocando do Redentor do homem escolhidas graças e consolações celestes para todos vós.2. Este encontro recorda os

que tive a oportunidade de manter convosco nas minhas visitas às várias Comunidades cristãs italianas, nas quais pude

admirar a vossa cortesia, a vossa perícia, o sentido da vossa responsabilidade e a precisão em executar manobras para

tornar o voo seguro e confortável.Verifiquei também como vós, percorrendo os espaços aéreos, sois de modo particular

capazes de ler o fascinante livro da natureza, que aparece diante dos olhos, quando se está a sobrevoar os vários

territórios, e que manifesta e exalta a grandeza do Altíssimo, como canta com inspirada ênfase o Salmista: "Os céus

proclamam a glória de Deus, / o firmamento anuncia as obras das Suas mãos" (Sl. 19, 2).Aproveitai estas sugestivas

visões para cultivar nos vossos corações os sentimentos daquilo que é grande, nobre e belo, para dispor os vossos

espíritos a um exercício cada vez mais generoso e para educar o ânimo à paz, à concórdia e à fraternidade, bem

sabendo que tudo o que fazeis aqui em baixo, amparados pela fé, pelo amor cristão e pela solidariedade humana, não

ficará perdido como algo efémero, mas há-de permanecer e produzir fruto para a vida eterna.3. A vós todos desejo

manifestar a minha sincera gratidão e estima, acompanhadas com votos por que possais encontrar cada vez mais

profunda satisfação na vossa singular profissão de homens do espaço, e ao mesmo tempo sentir-vos plenamente

realizados na vida familiar e na comunidade.Em penhor destes votos, concedo-vos a Bênção Apostólica, que desejo

estender aos vossos familiares e a todos os colegas, aos quais, por favor, transmiti a certeza da minha recordação e do

meu afecto. © Copyright 1983 - Libreria Editrice Vaticana 
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