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Com grande prazer tive conhecimento de que essa Diocese se prepara para recordar, com particulares celebrações, a

Visita pastoral que, há dez anos, tive a alegria de realizar na antiga e nobre Cidade de Volterra. 

Conservo viva e grata memória do caloroso acolhimento que me foi oferecido pela Comunidade volterrana, dos diversos

encontros tidos com os fiéis e os cidadãos, e do forte testemunho de fé com que Volterra soube honrar a rica herança

cristã de que é portadora. Faço votos por que o propósito de retornar, com a mente e o coração, àquela feliz jornada

conduza essa Diocese a reavivar os singulares vínculos de comunhão eclesial que ela teve com Roma desde os

primeiros tempos do cristianismo, isto é, desde que a Providência chamou São Lino Mártir, originário de Volterra

segundo a antiga tradição, a suceder imediatamente ao apóstolo Pedro na guia da Igreja de Roma. De coração desejo à

Igreja de Volterra que conserve íntegra e continue a fazer crescer esta longa tradição de fé apostólica e de proximidade

espiritual à Sé de Pedro. 

Venerado e caro Irmão, desejo repropor hoje a exortação que fiz há dez anos, por ocasião da minha Visita: «Esta vossa

Igreja de Volterra seja deveras uma família: a família de Deus!» (Discurso aos representantes da Igreja local, em

L'Osservatore Romano, ed. port. 1/10/1989, pág. 5, n. 6). Possa essa Comunidade diocesana experimentar

verdadeiramente, com o activo contributo de todas as suas componentes, uma sempre mais intensa vida de comunhão

– uma vida de família – para testemunhar, de maneira eficaz neste último período de século, a mensagem da salvação e

cruzar o limiar do terceiro milénio, interiormente renovada e pronta para enfrentar os desafios da nova evangelização.

Com estes votos, enquanto confio as alegrias e as esperanças, os propósitos e os empenhos da querida Igreja de

Volterra à celeste intercessão da Nossa Senhora, particularmente venerada na antiga Catedral, e de São Lino Mártir,



Padroeiro da Diocese, com afecto concedo-lhe, venerado Irmão, ao Clero, às pessoas consagradas e à inteira

Comunidade volterrana a Bênção Apostólica.

Castel Gandolfo, 23 de Setembro de 1999, festa de São Lino, Papa e Mártir.
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