A Santa Sé

SANTA MISSA NA SOLENIDADE DA FESTA DA MÃE DE DEUS
E XXXVIII DIA MUNDIAL DA PAZ

HOMILIA DO PAPA JOÃO PAULO II
1º de Janeiro de 2005 1. "Salve, Mãe santa: tu deste à luz o Rei que governa o céu e a terra pelos séculos,
eternamente" (Antífona de entrada).No primeiro dia do ano, a Igreja reúne-se em oração diante do ícone da Mãe de
Deus, e honra com alegria Aquela que deu ao mundo o fruto do seu seio, Jesus, o "Príncipe da paz" (Is 9, 5).2. Já se
tornou uma tradição consolidada, celebrar neste mesmo dia o Dia Mundial da Paz. Nesta ocasião, estou feliz por
formular votos ardentes aos ilustres Embaixadores do Corpo Diplomático acreditado junto da Santa Sé. Dirijo uma
saudação especial aos Embaixadores dos países particularmente atingidos nestes dias pelo ingente cataclismo que se
abateu sobre eles.É com gratidão que faço o meu pensamento extensivo aos membros da Secretaria de Estado,
chefiados pelo Cardeal Angelo Sodano, assim como aos componentes do Pontifício Conselho "Justiça e Paz" e de modo
particular ao seu Presidente, o Cardeal Renato Martino.3. O Dia Mundial da Paz constitui um convite aos cristãos e a
todos os homens de boa vontade a renovar o seu decidido compromisso na construção da paz. Isto pressupõe o
acolhimento de uma exigência moral fundamental, expressa oportunamente pelas palavras de São Paulo: "Não te

deixes vencer pelo mal, vence antes o mal com o bem" (Rm 12, 21).Diante das múltiplas manifestações do mal, que
infelizmente ferem a família humana, a exigência prioritária consiste em promover a paz recorrendo a instrumentos

coerentes, dando importância ao diálogo, às obras de justiça e educando para o perdão (cf. Mensagem para o Dia
Mundial da Paz de 2005, n. 1).4. Vencer o mal com as armas do amor torna-se o modo com o qual todos podem
contribuir para a paz de todos. Esta é a vereda pela qual são chamados a caminhar os cristãos e os fiéis das diversas
religiões, juntamente com quantos se reconhecem na lei moral universal.Caríssimos Irmãos e Irmãs, a nossa missão

conjunta é promover a paz na terra!Que a Virgem Maria nos ajude a realizar as palavras do Senhor: "Felizes os
pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus" (Mt 5, 9).Feliz Ano Novo a todos!Louvado seja Jesus Cristo! ©
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