A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
À PASTORAL PARA OS CIRCENSES
E PARA OS TRABALHADORES
DOS PARQUES DE DIVERSÃO
16 de Dezembro de 2004

Senhor Cardeal
Venerados Irmãos no Episcopado
e no Sacerdócio
Caríssimos Irmãos e Irmãs!1. Sinto-me feliz por saudar com afecto todos vós, que participais no Sétimo Congresso
Internacional da Pastoral para os Circenses e para quantos trabalham nos parques de diversões, promovido pelo
Pontifício Conselho para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes. Saúdo, em particular, o Presidente e o Secretário do
Pontifício Conselho, assim como os Bispos presentes e os Capelães.O tema do vosso Congresso "Acolher os Circenses

e trabalhadores dos parques de diversões: da diversidade à convivência das diferenças" inspira-se na Mensagem, que
nestes dias desejais aprofundar, do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado deste ano.2. Queridos Circenses e
trabalhadores dos Parques de diversões, vós viveis no meio do povo de todas as condições sociais, trabalhando e
exibindo-vos com os vossos espectáculos. Assim, ofereceis ocasiões concretas de agregação e fazeis encontrar na
alegria diversas gerações. A vossa profissão, não fácil e certamente especial, pode constituir uma ocasião privilegiada
para anunciar valores autenticamente humanos nas praças do mundo. Numa época em que a única coisa que parece
ter valor é a frenesia de produzir e enriquecer, levar alegria e festa é testemunho real daqueles valores não materiais
que são necessários para viver a fraternidade e a gratuidade. Vós podeis oferecer um exemplo singular de Igreja
itinerante que reza, escuta, anuncia e cultiva a fraternidade.3. Caríssimos, o vosso mundo o do Circo e dos Parques de
diversões pode tornar-se um laboratório de fronteira também no que se refere às grandes temáticas da pastoral, do
ecumenismo e do encontro com membros de outras religiões, do compromisso comum para construir uma fraternidade
universal. Rezo ao Senhor para que vos assista no vosso trabalho não fácil.Aproveito de bom grado a ocasião para
desejar a todos vós serenas Festas de Natal e acompanho estes meus votos com uma especial Bênção Apostólica.
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