A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DE JOÃO PAULO II
AO RIO DE JANEIRO POR OCASIÃO
DO II ENCONTRO MUNDIAL COM AS FAMÍLIAS
(2-6 DE OUTUBRO DE 1997)

ENCONTRO COM AS COMISSÕES ORGANIZADORAS
DA VISITA PASTORAL E OS BISPOS
DA "REDE VIDA" DE TELEVISÃO

DISCURSO DO SANTO PADREResidência do Sumaré, Rio de Janeiro
Domingo, 5 de Outubro de 1997Senhores Cardeais,
Diletos Irmãos no episcopado,
Caríssimos Irmãos e Irmãs,Antes de regressar a Roma, quis ter este encontro de despedida para agradecer aos
membros da Comissão Organizadora eclesiástica e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que com tanta diligência
prepararam a celebração da Jornada Mundial das Famílias. Minhas felicitações e gratidão, vão também dirigidas a todos
amigos e benfeitores que colaboraram generosamente com o próprio tempo e meios, para o pleno êxito deste grande
acontecimento, de modo particular, o pessoal que esteve de serviço na Residência do Sumaré. Que Deus lhes
pague!Faço votos que se perpetuem os ideais e os frutos do Congresso Teológico-Pastoral sobre a Família. Peço a
Deus que a vivência responsável deste «santuário da vida» (Evangelium Vitae, 6), que é precisamente a família, do
dinamismo que dele deriva e das exigências que impõe de "totalidade, unicidade, fidelidade e fecundidade" (Enc.

Humanae vitae, 9), constitua um estímulo e uma força constante que façam eclodir uma nova aurora de santidade no
âmbito da família cristã.Desejo saudar também aos senhores Bispos aqui presentes, representantes da «Rede Vida de
Televisão» e encorajá-los a prosseguir nesta obra de apostolado a serviço da vida e do homem. Congratulo-me com o
senhor Arcebispo de Botucatu, D. Antônio Maria Mucciolo, por esta arrojada iniciativa, conhecida como o «canal da
família», já no segundo ano de vida, e com os seus mais diretos colaboradores, fazendo votos de que essa emissora
católica de televisão sirva como um válido instrumento de evangelização, e um testemunho eficaz da presença da Igreja
no Brasil. Que Deus abençoe a todos, os dirigentes e funcionários do Instituto Brasileiro para a Comunicação Cristã.A
todos, enfim, desejo encorajar a prosseguir com empenho no esforço pela evangelização da sociedade e da família, e
que vos alentem os resultados até hoje obtidos a Bênção Apostólica que de todo o coração vos concedo.
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