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[Multimídia]

 

Estimadas Senhoras e Senhores!

Obrigado por terdes vindo. Saúdo-vos cordialmente, começando pelo Senhor Presidente do
Senado, Deputado Pietro Grasso, ao qual agradeço as suas gentis palavras.

Este encontro oferece-me a oportunidade de vos expressar o meu profundo agradecimento pela
Exposição relativa à história dos Jubileus, realizada no Senado da República no ano passado. Ela
documentou numerosos aspetos dos Anos Santos, a partir do primeiro, proclamado pelo Papa
Bonifácio VIII com a Bula Antiquorum habet. A partir de 1300, cada Jubileu marcou a história de
Roma: arquitetura, acolhimento dos peregrinos, arte e atividades assistenciais e caritativas. Mas
há um elemento essencial, o coração de cada Ano Santo, que nunca se deve perder de vista: no
Jubileu encontram-se a bondade de Deus e a fragilidade do homem, que tem sempre
necessidade do amor e do perdão do Pai. Com efeito, é próprio de Deus ser misericordioso, e
sobretudo nisto se manifesta a sua omnipotência. O Senhor [dirige-se ao Presidente Grasso]
falou do acolhimento como do cerne de cada Jubileu; e é este o grande acolhimento: quando
Deus nos acolhe, sem fazer perguntas, perdoa-nos, abraça-nos, beija-nos e diz-nos estas bonitas
palavras: «meu filho, minha filha».

Ao agradecer aos organizadores e aos voluntários da Exposição, e ao Senado que a hospedou,
pela obra de sensibilização histórica e cultural oferecida em benefício dos visitantes, desejo que
cada um continue a obter da experiência jubilar frutos espirituais abundantes e duradouros. Que a
Virgem Maria, Mãe de Misericórdia os obtenha.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2017/1/19/mostra-giubilei.html


Obrigado, Senhor Presidente, por esta visita. Rezo pelo seu alto serviço institucional e pelo
trabalho de todos vós. Abençoo-vos juntamente com os vossos familiares. E também vós, por
favor, rezai por mim. Muito obrigado.
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