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[Multimídia]

Bom dia a todos!
Estas crianças, estes meninos fazem coisas maravilhosas! Estou feliz, alegro-me por vos ver
fazer isto! Vós também cantais bem, muito bem! Tendes talento. E o bolo parece bom... Podemos
comê-lo? Podemos comê-lo? Todos juntos... Ou temos que esperar? Esperemos, é mais
prudente...
Agradeço também a vós por terdes trazido as crianças aqui. Dar alegria às crianças é muito bom.
Também os pais, quando puderem brincar com os filhos, realizarão algo muito grande. Brincar
com os filhos, a expressão das crianças, que são a expressão da inocência e promessa, muitas
coisas boas... Obrigado por este encontro.
E agora um aspeto. Li nestas três caixas que os Magos trouxeram, três palavras: Esperança,
Amor e... O que era? [as crianças gritam: Paz!] Ah, não dizia guerra?... [as crianças dizem: Não!]
Tendes a certeza? [as crianças respondem: Sim!] O que é mais bonito, guerra ou paz? [as
crianças gritam: Paz!] Tendes a certeza? A guerra não é mais bonita? O que é que a guerra faz?
És forte! [uma criança diz: Destrói] Mata, mata... A guerra mata a vida, mata os velhos, os
adolescentes, os jovens, as crianças, mata tudo. Mas para derrotar a guerra, é preciso amor.
Como se pode viver sem guerra? Com amor. Todos juntos! Como se pode viver sem guerra?
[todos: Com amor] Como? [todos: Com amor]. Paz, amor... qual foi a terceira? [as crianças dizem:
Esperança] Aqui, continuemos com esperança. Sempre olhando para o futuro, olhando para o
horizonte, com a esperança de que um mundo melhor virá sempre do Senhor, e também do
nosso trabalho. Digamos as três palavras: Esperança, Amor, guerra... ah, não! Como foi? [as
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crianças dizem: Paz!] Ah, desculpai-me. Esperança, Amor e Paz. Mais uma vez, todos! [as
crianças gritam: Esperança, Amor e Paz!]
Fizestes bem. Obrigado! Parabéns! Obrigado aos pais por estarem aqui e a todos os que
contribuíram para realizar esta festa. Agora devo ir ao Angelus e rezar por vós, e vós rezai por
mim. Tudo bem? Até à vista. Obrigado!
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