
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS OFICIAIS E AGENTES DA POLÍCIA ESTRADAL

Sábado, 5 de Abril de 1980

 

Caríssimos!

1. Neste dia de "Sábado Santo", envolvido pelo místico silêncio e alegre expectativa, na vigília da
grande solenidade da Páscoa, desejastes vir aqui, à Casa do Pai comum, para me apresentar as
vossas boas-festas.

Agradeço-vos cordialmente, um a um, caros Agentes da Polícia Estradal que tantas vezes me
fizestes a escolta por ocasião das minhas visitas pastorais. E de boa vontade estendo a minha
afectuosa saudação a todos os vossos familiares.

Alegro-me por ter a ocasião de manifestar o meu sentido reconhecimento pelo serviço que,
frequentemente, me prestastes nas minhas saídas da Cidade do Vaticano. Desejo dizer-vos
quanto aprecio esta vossa obra, às vezes também onerosa, mas que prestais com dedicada
solicitude e com elogiosa competência.

Ficai cientes que o Papa vos estima, vos ama, vos acompanha nas vossas aspirações e nos
vossos afectos familiares e reza por vós!

Este vosso serviço vos seja, também, de estímulo a um sincero empenho de vida honesta e
genuinamente cristã.

2. Apresento-vos, e às vossas famílias, os votos mais cordiais de uma Santa Páscoa! Páscoa,
vós bem o sabeis, para o cristão significa júbilo e alegria; júbilo que nasce da certeza de que
Cristo morreu na Cruz para a salvação dos homens, e ressuscitou verdadeiramente para
confirmar a divindade da sua Pessoa e da sua missão.



O Senhor vos conceda que possais saborear sempre profundamente a alegria pascal, também
nas lutas da vida e nas vicissitudes, às vezes dolorosas, da história! O Senhor vos ilumine para
serdes, também vós, testemunhas da ressurreição de Cristo, com a vossa fé convicta, a
honestidade, a fidelidade ao dever e à família, com o sentido da oração e com a bondade.

"Cristo ressuscitou, Alleluia! assim canta a Liturgia nestes dias na comovente solenidade dos
seus ritos.

E, uma vez que Cristo ressuscitou, todo o homem e o seu trabalho, se a Ele unido e n'Ele
inserido, é verdadeiramente redimido e santificado: Cristo será a nossa eterna Páscoa!

Desejo que passeis estes santos dias animados por estes sentimentos, enquanto, com particular
benevolência, vos concedo e a todas as pessoas que vos são queridas, a minha Bênção
Apostólica.
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