A Santa Sé
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Caríssimos Irmãos e Irmãs
1. Mais uma vez, nestes últimos dias, o terrorismo cumpriu a sua obra nefasta, particularmente
devastante no Iraque e na Turquia. Enquanto continuo a rezar pelas vítimas, renovo a afirmação
da minha proximidade espiritual a tantas famílias que choram os seus mortos. Expresso ao
mesmo tempo viva solidariedade a todos aqueles que se empenham por cuidar dos feridos e
remediar os danos provocados. Ninguém pode abandonar-se à tentação do desencorajamento ou
da desforra: o respeito à vida, a solidariedade internacional, a observância à lei devem prevalecer
sobre o ódio e sobre a violência.
2. Nesse contexto, renovo a minha firme condenação igualmente a cada uma das acções
terroristas cometidas nestes últimos tempos, na Terra Santa. Devo, ao mesmo tempo, ressaltar
que, infelizmente, nesses lugares o dinamismo da paz parece ter parado. A construção de um
muro entre o povo israelense e os palestinos é visto por muitos como um novo obstáculo ao
caminho em direcção a uma convivência pacífica. Na realidade, a Terra Santa não precisa de

muros, mas de pontes! Sem a reconciliação das almas, não pode haver paz.
3. Confiamos ao Deus da misericórdia e da paz, pela intercessão de Maria Santíssima, os povos
daquela parte do mundo. Que os responsáveis tenham a coragem de retomar o diálogo e as
negociações, abrindo assim o caminho a um Médio Oriente reconciliado na justiça e na paz.
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Depois do Angelus
Hoje é o dia da Jornada mundial pelas vítimas nas estradas. Ao confiá-las ao Senhor, renovo o
apelo insistente para que se tenha um comportamento sempre respeitoso pela vida humana e
pelas normas de segurança.

Na Itália, celebra-se hoje a Jornada das Migrações. Associo-me à mensagem da Conferência
Episcopal, que destaca a solidariedade na legalidade. Aos que difundem o Evangelho entre os
migrantes, renovo o meu cordial encorajamento.
Nos próximos dias terá lugar em Roma o Congresso Mundial da Pastoral dos Migrantes e

Refugiados. Desde já, dou as boas-vindas aos participantes e desejo todo o bem à importante
iniciativa.
Finalmente, por ocasião da Jornada Nacional de Pesquisa sobre o Câncer estou próximo dos
enfermos e de todos os que os assistem e desejo os melhores progressos no campo da pesquisa.
Saúdo os fiéis da paróquia arménia católica de Santa Teresa de Heliópolis do Cairo, no Egipto,
guiados pelo Patriarca da Cilícia dos Arménios, Nerses Bedros XIX.
Saúdo todos os peregrinos presentes e desejo-lhes um bom domingo e uma boa semana a todos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
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