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AMÉRICA/BRASIL - FIRME DEFESA DA VIDA, PROMOÇÃO DA DIGNIDADE
HUMANA E DOS VALORES DA FAMÍLIA: A MENSAGEM DOS BISPOS
BRASILEIROS POR OCASIÃO DOS 25 ANOS DE PONTIFICADO DE JOÃO
PAULO II
Brasília (Agência Fides) -Em uma mensagem intitulada “Mensagem ao Povo de Deus na ocasião do 25º
aniversário do Pontificado do Papa João Paulo II”, de 25 de Setembro de 2003 o Conselho Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), convida todo o povo brasileiro a “elevar preces de gratidão a Deus” pelo fecundo ministério de
João Paulo II ao longo de seus 25 anos de Pontificado.
A Mensagem é assinada pelo Cardeal Geraldo Majella Agnello, Presidente da CNBB, por Dom Antônio Celso
Queiroz, Vice-Presidente da CNBB e por Dom Odilo Pedro Scheres, Secretário Geral da CNBB. Nela, os bispos
do Brasil afirmam que o Pontificado de João Paulo II “ é marcado pela firme defesa da vida, pela promoção da
dignidade da pessoa humana e dos valores da família”. Recordam também o amor do Papa aos jovens, sua
dedicação ao ecumenismo, suas inúmeras viagens apostólicas e ardor missionário.
“O Papa João Paulo II iniciou o seu ministério como Pastor Universal de nossa Igreja, com palavras de confiança:
‘Não tenham medo’, convocando-nos a Abrir as portas a Cristo Redentor’. Recordamos com gratidão que o Papa,
se tornou um Peregrino e Missionário, para proclamar a Boa Nova a todos os povos e nações. João Paulo II exorta
a Igreja a ‘caminhar na esperança’, devendo enfrentar os desafios encontrados no cumprimento de sua missão
Evangelizadora. Ele sempre nos motiva à prontidão para servir o ser humano e a sociedade, na fidelidade à
verdade do Evangelho”, diz o texto da mensagem.
A CNBB convida o povo brasileiro a recitar a oração do Santo Rosário em família durante os dias da festa
jubilar e a acompanhar a programação das celebrações pelos 25 anos do pontificado de João Paulo II organizadas
pelas Dioceses e Paróquias, e também as comemorações que serão realizadas em Roma entre os dias 16 e 19 de
Outubro, veiculadas através dos meios de comunicação.
A CNBB celebrará Santas Missas em ação de graças pelos 25 anos de Pontificado de João Paulo II em 19 de
Outubro, às 10 horas( hora local) na Basílica Nacional de Aparecida, e em 29 de Outubro, às 20 horas (hora local)
na Catedral de Brasília.
O texto completo da Mensagem da CNBB está disponível em nosso site www.fides.org, em português.
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