
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
 A UM GRUPO DE PEREGRINOS DA SUÍÇA

VINDOS PARA O JURAMENTO DOS NOVOS GUARDAS

Sábado, 7 de Maio de 1983

 

Minhas Senhoras e meus Senhores

Bem-vindos a esta Casa Pontifícia tão familiar aos vossos compatriotas, já que são Suíços os que
a guardam, com o zelo, a vigilância, a regularidade, a dignidade e a cortesia, que figuram entre as
suas qualidades naturais. Pudestes ontem assistir ao seu juramento de fidelidade, e hoje
quisestes fazer-me esta visita, que muito agradeço.

Sois provenientes de diversos cantões suíços, e fazeis-me recordar este belo país em relação ao
qual eu tinha projectado uma visita pastoral que teve de ser adiada. Tenho porém a firme
esperança de a realizar brevemente. Os trajes maravilhosos que usais, os belos cantos alpinos
que executais, juntamente com as diversas expressões musicais e desportivas que os
acompanham, manifestam a beleza e a variedade das vossas tradições, a legitima afeição à
vossa própria região, ao seu passado rico de história, de sentido patriótico e de fé cristã. Tudo
isto constitui um património humano de que vos podeis orgulhar, e convido-vos a ver nele um
dom de Deus que vos tem permitido ser aquilo que sois, e construir em vós e nas vossas famílias
o melhor de vós mesmos.

Os diversos grupos da vossa federação nacional aceitam-se reciprocamente e em plena amizade,
nas suas diversas formas de expressão, chegando assim a formar uma verdadeira comunidade,
tal como Deus a deseja: uma comunidade na qual as diferenças não são causa de divisões, mas
são, pelo contrário, favorecidas, contribuindo para a beleza, a riqueza e a vitalidade do todo
social. Assim é também na Igreja: todos os diferentes membros são chamados a formar um único
corpo.



Éeste o convite que vos dirijo: irradiai alegria, cultivai em vós o sentido da beleza, e verdadeiros
sentimentos de amizade! Ajudai os indivíduos, as famílias, as comunidades e as diversas
instituições do vosso país a redescobrir e a desenvolver os valores fundamentais da vossa
cultura: atenção às pessoas, amor à. pátria, fé em Deus, união a Cristo, sentido de Igreja,
lealdade e benevolência para com todos!

Invoco sobre vós, os vossos familiares e amigos, de todo o coração as bênçãos do Senhor.
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