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Senhor Chefe da Polícia
Senhor Prefeito e Senhor Diretor
Prezados Funcionários e Agentes!

Este encontro, no início do ano, entre o Sucessor de Pedro e vós, que formais a Inspetoria de
Segurança Pública junto do Vaticano, faz parte de uma bonita e consolidada tradição. Agradeço
ao Prefeito Gabrielli as suas palavras, em particular a sua referência ao valor da coerência. Que
Deus nos ajude a todos nisto! Recebo-vos com prazer, especialmente para expressar mais uma
vez a cada um de vós a minha gratidão pelo vosso precioso trabalho. O ano de 2020 já está
adiantado, mas gostaria igualmente de vos apresentar os meus melhores votos para este ano que
o Senhor nos dá. Que seja um tempo de serenidade e paz, para vós e para as vossas famílias.

O vosso serviço à Santa Sé e ao Estado da Cidade do Vaticano tem significado e valor
peculiares. Não é fácil relacionar-se todos os dias com os turistas e os peregrinos que visitam a
Praça e a Basílica de São Pedro e os Museus do Vaticano, ou que vêm para se encontrar com o
Papa. Na variedade de situações, sois chamados a conjugar as suas exigências com as regras
indispensáveis da ordem pública e o desenrolar tranquilo da vida ao redor da Cidade do Vaticano
e dos lugares sagrados para a fé católica. E o vosso trabalho é igualmente importante por ocasião
das minhas visitas pastorais em Roma e na Itália, aonde quer que o exercício do meu ministério
me leve. Muitas vezes pude constatar pessoalmente a vossa presença discreta mas atenta e
eficaz! Quero enfatizar isto: discreta; eficaz e atenta, mas discreta. E isto indica o alto nível
humano. Por isto, muito obrigado.

O vosso trabalho, além de competência e profissionalismo, manifesta o amor sincero e a afeição
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fiel à Sé Apostólica. Estou pessoalmente grato por tudo, especialmente pelo vosso serviço diário,
realizado de forma louvável; e, nesta circunstância, desejo renovar-vos a minha estima pelo
espírito que o anima. A constante cooperação com a Gendarmaria do Vaticano torna-o ainda
mais eficaz e meritório.

Caros amigos, o prazer deste encontro quase familiar traduz-se, da minha parte, em oração e
esperança. No início do ano, confio à intercessão materna da Virgem Maria as intenções que
trazeis no coração, a fim de que o Senhor abençoe todas as vossas atividades e toda a vossa
vida, os ideais, os propósitos e as aspirações. Que Nossa Senhora proteja de maneira especial
os vossos filhos e os vossos idosos, e ajude os vossos entes queridos que estão a viver
momentos de dificuldade.

Renovo a minha esperança de que o vosso compromisso diário, às vezes não isento de riscos,
seja sempre animado pela chama da fé, da esperança e da caridade. Uma chama humilde,
simples mas genuína.

Levai os meus melhores cumprimentos também aos vossos familiares em casa. Para todos vós
invoco do Senhor a prosperidade, a harmonia e a paz. Abençoo todos vós e o vosso trabalho; e
peço-vos, por favor, que rezeis por mim. Obrigado!
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