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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. Celebra-se hoje na Itália o Dia pela Vida, que tem por tema "Um filho nos foi dado", tirado do
oráculo do profeta Isaías (9, 5) que ecoou na liturgia do Natal. Na habitual mensagem para este
Dia, os Bispos italianos recordaram aos fiéis que cada filho é um dom imenso: para o casal, a
família, a Igreja e a sociedade.

A preocupante diminuição demográfica, registrada durante os últimos anos, não pode deixar de
ser para a sociedade italiana motivo duma detalhada reflexão e estímulo à renovação, quer na
mentalidade quer nas opções culturais, políticas e legislativas. Sem dúvida, é uma tarefa que
empenha as instituições públicas, chamadas a eliminar as dificuldades que põem limites às
famílias. Mas compete sobretudo aos casais reavivar a cultura do amor e da vida, redescobrindo
a missão de pais, que assumiram no momento do matrimónio.

2. A cultura da vida é o contexto ideal não só para a aceitação dos filhos, mas também para o
respeito e a atenção a todas as pessoas, começando pelas mais frágeis e indefesas. A este
propósito, aproveito de bom grado a ocasião para recordar que na próxima sexta-feira, 11 de
Fevereiro, festa de Nossa Senhora de Lourdes, será celebrado o Jubileu dos Doentes e dos
Operadores no Campo da Saúde.

Este especial dia jubilar ressalta a importância da vida humana no plano da Redenção: Cristo
privilegiou a cura dos doentes como sinal do Reino de Deus; e com a paixão e morte Ele, Bom
Samaritano da humanidade, resgatou-nos do pecado para nos oferecer o dom da saúde do



espírito e do corpo. Seguindo os Seus passos a Igreja, em todos os tempos e lugares, fez-se
próxima do homem sofredor com numerosas obras em favor dos doentes, sobretudo dos mais
pobres e abandonados.

Em preparação para o Jubileu dos Doentes, será realizado no Vaticano, nas próximas quarta e
quinta-feira, um congresso de estudos sobre a identidade dos profissionais católicos da saúde e
os desafios que os esperam no início do terceiro milénio. Na quinta-feira será celebrada uma
Santa Missa para os doentes na Basílica de São Paulo fora dos Muros, e eu mesmo presidirei à
de sexta-feira aqui em São Pedro. Por fim, no sábado seguinte será realizada uma Via-Sacra no
Coliseu e, à noite, um encontro caloroso na Sala Paulo VI.

3. Confiemos a Maria Santíssima o empenho da Igreja, na Itália e em todo o mundo, pela defesa
e a promoção da vida humana. A Ela, Mãe dos que sofrem e Saúde dos enfermos, pedimos uma
especial intercessão, para que todas as pessoas que vivem momentos difíceis encontrem luz e
conforto no Evangelho da vida.
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