
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO JUBILAR

DA ARQUIDIOCESE DE FILADÉLFIA

Sábado, 11 de Março de 2000

À Arquidiocese de Filadélfia
Estimado Cardeal Bevilacqua
Queridos Irmãos e Irmãs em Cristo!

Tenho o prazer de vos dar as boas-vindas a Roma, por ocasião da Peregrinação do Ano jubilar
da Arquidiocese de Filadélfia. A vossa visita à Cidade Eterna, como todas as peregrinações,
realiza-se com espírito de oração e o ardente desejo de uma renovação interior. Aqui, em Roma,
venerareis os túmulos dos Apóstolos Pedro e Paulo e orareis nas catacumbas e nos monumentos
que os cristãos de todas as épocas erigiram em memória dos mártires e santos. Oro para que
esta peregrinação contribua para revigorar a vossa fé no Senhor Jesus e aumentar o vosso amor
pelo seu Corpo, a Igreja.

Parte importante da vossa visita jubilar será cruzar a Porta Santa, simbolizando desse modo a
conversão que deve caracterizar a vida de todo o cristão. Que esta passagem confirme o vosso
empenho em afastar-vos do pecado e em aceitar o dom duma vida nova, que o Senhor sempre
oferece através do ministério da Igreja. Esta é a meta do ano jubilar: aumentar no coração de
todos os baptizados "um verdadeiro anseio de santidade, um forte desejo de conversão e
renovamento pessoal num clima de oração cada vez mais intensa e de solidário acolhimento do
próximo, especialmente do mais necessitado" (Tertio millennio adveniente, 42).

Confio-vos aos Santos Pedro e Paulo, santos Padroeiros da Arquidiocese de Filadélfia, a São
João Neumann e à Beata Catarina Drexel, que dentro de pouco tempo terei a honra de canonizar.

Sobre vós e as vossas famílias invoco de coração a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
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