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1. Neste dia especial, não podemos deixar de pensar na Terra Santa, onde há dois mil anos os
Anjos proclamaram: "Glória a Deus no alto dos céus e paz na terra aos homens que Ele ama" (Lc
2, 14).

Neste ano, com o desejo de estar ainda mais próximo daquelas populações, enviei o Senhor
Cardeal Roger Etchegaray como meu representante para presidir naqueles lugares sagrados à
celebração da Jornada Mundial da Paz. Ao mesmo tempo, entregará às Autoridades israelitas e
palestinas a minha Mensagem com o convite a prosseguir no caminho do diálogo para chegar à
tão almejada paz, base essencial para uma frutuosa convivência entre todos os povos da terra. O
tema da Mensagem "Diálogo entre as culturas para uma civilização do amor e da paz" está em
harmonia com a escolha das Nações Unidas, de proclamar 2001 como "Ano internacional do
diálogo entre as civilizações".

2. Caríssimos Irmãos e Irmãs, o nosso compromisso no diálogo e na paz é sustentado pela
intercessão de Maria, que hoje a liturgia celebra como "Mãe de Deus". Na sua vida terrena, Ela
soube aprender, pelo encontro com o Senhor, a dialogar com os irmãos e a pôr-se com prontidão
ao seu serviço.

No início do Ano 2001 voltemo-nos para Ela e invoquemos a sua maternal protecção, para que os
homens de todas as línguas, povos e nações aprendam a estimar-se e a partilhar as próprias
riquezas culturais para construir em conjunto, uma nova humanidade.

3. Nesta perspectiva, dirijo ao povo italiano e ao seu Presidente, Carlo Azeglio Ciampi, cordiais



votos de um Feliz Ano Novo. Que 2001 seja para todos um ano de autêntico progresso na
concórdia e na liberdade! Possamos continuar a manifestar, durante os próximos meses, os frutos
do Grande Jubileu, levando a cada um, em particular às famílias e a toda a sociedade, uma
alegria interior, paz e bem-estar. Deus conceda a todos a abundância das suas bênçãos.

Neste primeiro dia do ano, dirijo-vos uma saudação afectuosa, a vós peregrinos de língua
francesa. Confio-vos, a vós e às vossas famílias à intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus.
Ela guie os vossos passos em cada dia e vos ajude a descobrir a face do seu divino Filho, nosso
Salvador, que nos dá o verdadeiro sentido da história.

No começo do Novo Ano, dirijo os meus votos mais calorosos aos peregrinos e visitantes de
língua inglesa. Que este seja um tempo em que os frutos espirituais do Jubileu continuem a
infundir alegria e paz em muitos corações. Deus vos abençoe a todos.

Cordiais saudações a todos os peregrinos provenientes dos países de língua alemã. Hoje,
primeiro dia do novo ano, formulo-vos votos de bênção e assistência divinas para o vosso
caminho de vida no terceiro milénio. E é de bom grado que vos concedo, a vós e aos vossos
entes queridos em casa, a Bênção apostólica.

Saúdo afectuosamente os peregrinos de língua espanhola. No novo ano que começa, convido-
vos a manter viva a chama da fé nos vossos corações, nas vossas famílias e comunidades, para
que Cristo seja fonte de paz e esperança da humanidade. A todos desejo um novo ano cheio das
Bênçãos do Senhor.

A todos os povos e nações de língua portuguesa, aos seus lares e comunidades, aos seus
governantes e instituições, desejo a paz do Céu que hoje vemos reclinada nos braços da Virgem
Mãe.

Feliz Ano Novo!

Saúdo cordialmente os peregrinos da Polónia e todos os compatriotas em países estrangeiros. A
todos desejo que o ano que se inicia seja abundante de graças de Deus, repleto de felicidade e
de paz. Deus vos abençoe!
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