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Amados irmãos e irmãs!

Voltemo-nos agora para Maria, Nossa Senhora do Líbano, ao redor da qual se encontram os
cristãos e os muçulmanos. Peçamos-Lhe que interceda junto do seu divino Filho por vós e, de
modo particular, pelos habitantes da Síria e dos países vizinhos, implorando o dom da paz. Vós
conheceis bem a tragédia dos conflitos e da violência, que gera tantos sofrimentos. Infelizmente,
o fragor das armas continua a fazer-se ouvir, assim como o grito das viúvas e dos órfãos. A
violência e o ódio invadem a vida, e as mulheres e as crianças são as suas primeiras vítimas.
Porquê tantos horrores? Porquê tantos mortos? Faço apelo à comunidade internacional; faço
apelo aos países árabes para que, como irmãos, proponham soluções viáveis que respeitem a
dignidade de cada pessoa humana, os seus direitos e a sua religião. Quem quer construir a paz,
deve deixar de ver no outro um mal a eliminar; não é fácil ver no outro uma pessoa a respeitar e a
amar, e todavia é preciso consegui-lo, se se deseja construir a paz, se se quer a fraternidade (cf.
1 Jo 2, 10-11; 1 Ped 3, 8-12). Que Deus conceda ao vosso país, à Síria e a todo o Médio Oriente
o dom da paz dos corações, o silêncio das armas e o fim de toda a violência. Oxalá os homens
compreendam que são todos irmãos! Maria, que é nossa Mãe, compreende a nossa preocupação
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e as nossas necessidades. Com os Patriarcas e os Bispos presentes, coloco o Médio Oriente sob
a sua materna protecção (cf. propositio 44). Possamos nós, com a ajuda de Deus, converter-nos
para trabalhar com ardor na construção da paz, necessária para uma vida harmoniosa entre
irmãos, independentemente da origem e da convicção religiosa.

Agora, rezemos: Angelus Domini nuntiavit Mariæ…
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