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NO FINAL DA SUA PERMANÊNCIA
EM CASTEL GANDOLFO

Castel Gandofo, 29 de Setembro de 2012

 

Prezados irmãos e irmãs

Estou feliz por vos receber no final da da minha estadia de Verão em Castel Gandolfo. Ela
permitiu-me viver um período de estudo, oração e descanso, durante o qual observei com
admiração a solicitude e a atenção de todas as pessoas que se ocupam a garantir assistência e
hospitalidade a mim, aos meus colaboradores, assim como aos peregrinos que vieram aqui para
se encontrar com o Sucessor de Pedro. Exprimo o meu reconhecimento a todos e a cada um pela
dedicação prodigalizada no arco destes meses. Na temporada de Verão Castel Gandolfo
confirma-se como uma «segunda sede» do Bispo de Roma, competindo com a «primeira» na
capacidade de acolher os visitantes e os peregrinos que vêm para recitar o Angelus dominical ou
para as Audiência gerais de quarta-feira.

Saúdo com afecto e com gratidão, em primeiro lugar o Bispo de Albano, D. Marcello Semeraro.
Saúdo o Pároco de Castel Gandolfo e os seus colaboradores, juntamente com as comunidades
religiosas e laicas, masculinas e femininas, presentes no território. Convido todos vós a continuar
a fazer-me sentir a vossa proximidade espiritual inclusive depois da minha partida, como
aconteceu durante este período da minha permanência. Estou-vos grato por isto, enquanto vos
encorajo a continuar com confiança e com alegria o vosso serviço a Cristo e ao seu Evangelho.

Dirijo uma saudação cordial às autoridades civis de Castel Gandolfo, na pessoa do Presidente da
Câmara municipal. Enquanto vos agradeço a disponibilidade e a solicitude que me
demonstrastes, asseguro a minha recordação na oração por toda a vossa comunidade, de modo
particular pelas famílias em dificuldade e pelos enfermos.

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/angelus/2012/index.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2012/index.html


Além disso, é-me grato transmitir a minha saudação aos responsáveis pelos Serviços do
Governatorado: o Corpo da Gendarmaria, a «Floreria», os Serviços técnicos e de saúde; e os
demais Corpos que cooperaram de maneira determinante para a realização de todos os
encontros: a Guarda Suíça Pontifícia, os funcionários e os agentes das Forças da Ordem italianas
e os oficiais e aviadores do 31° Esquadrão da Aeronáutica Militar. O Senhor recompense todos
vós com abundantes dádivas celestes, e vos proteja bem como as vossas famílias.

Caros irmãos e irmãs, agradeço-vos a vossa presença neste encontro de hoje. O melhor modo
para se recordar é o da oração: não deixarei de rezar por vós e pelas vossas intenções, e espero
que façais o mesmo. À Virgem Maria, que veneramos no mês de Outubro como Rainha do Santo
Rosário, confio cada um de vós, os vossos parentes e amigos. Com o seu olhar amoroso, Ela vos
acompanhe e ampare sempre os vossos passos ao longo do caminho da justiça e da verdade.
Com tais sentimentos, concedo de coração a cada um de vós aqui presentes e a todos os vossos
entes queridos, a Bênção Apostólica.
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