SÚPLICA REVERENTE E FILIAL À SS O PAPA FRANCISCO
SANTIDADE
TENDO EM VISTA que neste mês de julho ocorrerá o fato histórico que é mais uma
visita de um Sucessor de São Pedro ao Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude.
TENDO EM VISTA que, no decurso dessa visita, honrosa para toda a família brasileira,
o Augusto Pontífice ficará mais perto de corpo e de alma dos brasileiros,
OS PARTICIPANTES DESTA CAMPANHA, RESOLVEM PREVALECER-SE DA
FELIZ PRESENÇA DE SUA SANTIDADE EM NOSSA PÁTRIA PARA:
1. OFERECER ao Vigário de Jesus Cristo a homenagem de seu respeito e de seu amor
filial, bem como o propósito de tudo fazer para que a Terra de Santa Cruz, Reino
abençoado da Virgem Mãe Aparecida, persevere e progrida na fidelidade aos princípios
da ordem natural ensinados pela Igreja com profunda sabedoria;
2. PROCLAMAR essa fidelidade, sobretudo em vista dos contínuos ataques, ora claros,
ora velados, que a família brasileira tem sofrido por parte de uma verdadeira revolução
cultural e universal.
3. PROCLAMAR sua inabalável persuasão de que não é na apostasia, nem na
destruição da família, nem na violência, mas só nas vias sagradas da civilização cristã,
que o Brasil há de alcançar seu tão almejado desenvolvimento;
4. FAZER CHEGAR, em conseqüência, a Sua Santidade o Papa Francisco o brado de
angústia que lhes nasce do mais fundo da alma, ao ver que estamos a um passo da
aprovação de uma lei que, sancionada pela Presidente Dilma, levará o País a um
verdadeiro banho de sangue de milhares de crianças inocentes que serão sacrificadas
pelo aborto.
5. SALIENTAR que, no Brasil 86,8 % dos brasileiros são cristãos, e 64,6%, ou seja
123,3 millhões, são católicos. O que faz deste País a maior nação católica da Terra.
6. SALIENTAR ainda que, 82% dos brasileiros são contra a prática do aborto em nosso
País
7. CONSIDERANDO que foi aprovado um Projeto de Lei no Congresso Nacional –
PLC 3/2013 – que a pretexto de proteção a mulheres vítimas de violência sexual, na
realidade traz no seu bojo a legitimação do aborto total e irrestrito. Agora depende
apenas da sanção presidencial.
8. IMPLORAR, assim, filialmente, a Sua Santidade o Papa Francisco que no
encontro que haverá com a Presidente Dilma, peça-lhe que vete a esta nefanda leicomo aliás já tem feito com outras leis aprovadas pelo Congresso - para assim cumprir
com sua promessa de que não aprovaria lei favorável ao aborto no Brasil.
9. E CONCITAR os brasileiros de todas as classes sociais que se solidarizem com a
presente mensagem.

