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Ao nosso Venerável Irmão

Sílvio Cardeal OddiI

Dado estarem-se já a encerrar as solenidades do aniversário de São Francisco de Assis, cuja lembrança do VIII

centenário de nascimento, de facto, todo o mundo cristão comemorou em geral de maneira muito frutuosa e salutar,

durante estes últimos meses, Nós mesmo — que havíamos recomendado à Igreja universal tão grande acontecimento

cujo anúncio proclamámos mediante Carta Apostólica, tendo estado pessoalmente em Assis para venerar os lugares

que conservam os despojos mortais do mesmo Seráfico, e de igual modo gostaríamos de lá estar, se nos fosse

possível, para encerrar as celebrações com a nossa voz e autoridade — desejamos enfim que da maneira mais

brilhante sejam realizados os ritos comemorativos para a glória de Deus e em honra do Pobrezinho de Assis.Por isso,

de bom grado Te dirigimos esta Carta, a Ti nosso Venerável Irmão, para que sejas, como Legado Pontifício na Patriarcal

Basílica de São Francisco de Assis, o nosso Enviado Extraordinário e depois, interpretando fielmente o nosso

pensamento e a nossa palavra — tantas vezes expressos durante esse tempo sobre a doutrina e o exemplo deste

notável Irmão religioso — presidas em Nosso nome às cerimónias conclusivas e também transmitas a nossa saudação

a todos os participantes, enfim, os exortes desde já à sua séria imitação e invocação.E assim como no início do Ano

Franciscano pedimos que todos os louvores e pregações de São Francisco de Assis fossem de grande proveito aos

filhos e filhas da Igreja, para que progredindo nos passos dele seguissem a Cristo e, unidos a Ele, fossem revigorados

na alegre caridade, também agora a todos os participantes nas solenidades de encerramento concedemos a Bênção

Apostólica — em primeiro lugar a Ti, aos Bispos e às Autoridades — a fim de os resultados que lhe desejámos sejam

sentidos mais plenamente, com o passar do tempo, por toda a Igreja.Do Vaticano, 25 de Setembro do ano do Senhor de

1982, quarto do nosso Pontificado. JOÃO PAULO PP. II © Copyright 1982 - Libreria Editrice Vaticana
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