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Domingo, 6 de Abril de 2003 Caríssimos Irmãos e Irmãs!1. Há quarenta anos, a 11 de Abril de 1963, o Beato João XXIII

publicou a Encíclica Pacem in terris, na qual traçava as grandes linhas de uma promoção eficaz da paz no mundo. A

Encíclica revela-se também hoje de extraordinária actualidade. Construir a paz é "um compromisso permanente". A

realidade destes dias demonstram-no de maneira dramática.O meu pensamento dirige-se, em particular, para o Iraque e

para quantos estão envolvidos na guerra que nele alastra. Penso de modo especial na população civil inerme que está

submetida, em várias cidades, a duras provações. Queira Deus que este conflito termine depressa para deixar o lugar a

uma nova era de perdão, de amor e de paz.2. Para obter esta finalidade, é preciso voltar a partir do espírito que

animava o meu venerado Predecessor:  espírito de fé, antes de mais, e ao mesmo tempo de sabedoria realista e

clarividente. Na Encíclica, ele incluía entre os "sinais dos tempos" a difusão da "persuasão de que as eventuais

controvérsias entre os povos não devem ser resolvidas com o recurso às armas; mas ao contrário, através das

negociações" (parte III:  AAS 55 [1963], 291). Infelizmente, esta meta de civilização positiva ainda não foi

alcançada.Desejo confiar o compromisso da paz sobretudo aos jovens. Encontrar-me-ei com eles no próximo domingo,

Dia a eles dedicado. É indispensável educar as novas gerações para a paz, que deve tornar-se cada vez mais estilo de

vida, fundado como ensina o Papa João sobre os "quatro pilares" da verdade, da justiça, do amor e da liberdade. Os

Dias Mundiais da Juventude constituem, neste sentido, um maravilhoso itinerário de educação para a fraternidade, um

laboratório de paz e de esperança para o futuro da humanidade.3. Para preparar o Dia da Juventude, como já é

tradição, encontrar-me-ei com os jovens de Roma e das Dioceses do Lácio num momento especial de oração e de festa,

que terá lugar na tarde de quinta-feira próxima, 10 de Abril, na Praça de São Pedro. À luz do tema "Eis aí a tua Mãe!",

confiarei os jovens presentes à Virgem Santa e entregarei a cada um o Rosário, que os ajuda na oração.Continuemos a

dirigir-nos a Nossa Senhora com muita confiança, rezando pela paz no Iraque e em todas as partes do mundo.  ©
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