A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS NUMEROSOS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM
NO CONCERTO DE "NATAL NO VATICANO"
13 de Dezembro de 2002

Ilustres Senhores, gentis Senhoras
1. Sinto-me feliz por vos receber neste encontro, que se tornou uma agradável tradição ao
aproximarem-se as festas de Natal. Tenho assim a ocasião de vos exprimir o meu sentido prazer
pela vossa participação no Concerto "Natal no Vaticano", que já chegou à sua décima edição.
Dirijo a todos os que participaram na realização deste acontecimento musical o meu apreço e a
minha gratidão. Penso de modo particular nos artistas, nos grupos musicais, na orquestra, no
coro e nos seus directores, assim como nos apresentadores, nos ilustres hóspedes, nos
promotores e organizadores deste concerto. Oxalá esta exibição seja motivo de satisfação e
ocasião de alegria e de serenidade para todos os que nela participam pessoalmente e para os
que assistem através da televisão.
2. Todos conhecem bem a finalidade deste encontro artístico, a de contribuir para o esforço da
Diocese de Roma na construção de novas igrejas, com as estruturas pastorais anexas, nas zonas
periféricas da Cidade.
Já fizestes muito, com espírito de solidariedade cristã, participando de maneira concreta no
programa da nova evangelização, que envolve todos os crentes.
Desejo renovar-vos o meu "obrigado" sincero também em nome das comunidades paroquais que
beneficiam da vossa generosidade.
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Ao formular fervorosos votos pelo bom êxito do Concerto, é-me grato apresentar a cada um de
vós e às vossas famílias cordiais bons votos para o próximo Santo Natal e para o Ano Novo.
Faço votos por que, ao contemplar no presépio o Filho de Deus que se fez menino para a nossa
salvação, possais experimentar a alegria do seu amor por todos os homens, seja qual for a sua
condição.
Com estes sentimentos, invoco a protecção celeste da Mãe de Deus e abençoo-vos de coração a
vós juntamente com os vossos familiares e todos os que vos são queridos.
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