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Queridos irmãos e irmãs!

Desejo antes de tudo renovar o meu agradecimento ao Senhor pela Viagem Apostólica ao Brasil,
que realizei de 9 a 14 de Maio passado e, ao mesmo tempo, agradeço a quantos me
acompanharam com a sua oração. O motivo desta minha visita pastoral, como sabeis, foi a
inauguração da V Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe. Mas antes
deste grande acontecimento eclesial, tive a ocasião de me encontrar com a comunidade cristã
brasileira. De facto, muitos fiéis reuniram-se na ocasião na metrópole de São Paulo,
especialmente para a canonização do primeiro Beato nativo do Brasil: Frei Antonio de Sant'Anna
Galvão. Espero falar mais pormenorizadamente sobre esta viagem na próxima quarta-feira,
durante a Audiência geral. Entretanto, convido-vos a continuar a rezar pela Conferência que se
está a realizar em Aparecida e pelo caminho do povo de Deus que vive na América Latina.

Um ulterior motivo de reflexão e de oração é-nos oferecido hoje pelo anual Dia Mundial das
Comunicações Sociais, que tem como tema: "As crianças e os meios de comunicação social: um
desafio para a educação". Os desafios educativos do mundo actual com frequência estão
relacionados com a influência dos meios de comunicação, que fazem concorrência à escola, à
Igreja e, inclusivamente, à família. Neste contexto, é essencial uma adequada formação para o
uso correcto da mídia: os pais, os professores e a comunidade eclesial são chamados a colaborar
para educar as crianças e os jovens para que sejam selectivos e para que amadureçam uma
atitude crítica, cultivando o gosto pelo que é estética e moralmente válido. Mas também os mass
media devem dar o seu contributo a este compromisso educativo, promovendo a dignidade da
pessoa humana, o matrimónio e a família, as conquistas e as metas da civilização. Os programas
que inculcam violência e comportamento anti-social ou vulgarizam a sexualidade humana são
inaceitáveis, muito mais quando são propostos aos menores. Portanto, renovo o apelo aos
responsáveis da indústria da mídia e a quantos trabalham na comunicação social, para que
salvaguardem o bem comum, respeitem a verdade e protejam a dignidade da pessoa e da
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família.

Queridos irmãos e irmãs, a solenidade da Ascensão do Senhor, que a liturgia recordou na
passada quinta-feira, em alguns Países celebra-se hoje. Jesus ressuscitado volta para o Pai,
abrindo-nos assim a passagem para a vida eterna e tornando possível o dom do Espírito Santo.
Como então os Apóstolos, também nós, depois da Ascensão, nos recolhemos em oração para
invocar a efusão do Espírito, em união espiritual com a Virgem Maria (cf. Act 1, 12-14). A sua
intercessão obtenha para toda a Igreja um renovado Pentecostes.

Depois do Regina Caeli

Saudação em português:

Saúdo também os peregrinos vindos de Portugal, das paróquias de Laveiras-Caxias e Vale da
Figueira, e a comunidade brasileira em Roma, aproveitando para lhes agradecer todo o apoio
espiritual e material oferecido ao meu serviço de Sucessor de Pedro. Sobre todos invoco os dons
do Espírito Santo para serem verdadeiros discípulos e missionários de Jesus Cristo fazendo jorrar
a sua Vida no meio das respectivas famílias e comunidades, que de coração abençoo.

Apelo

Os conflitos entre facções palestinas na Faixa de Gaza e o lançamento de mísseis contra os
habitantes das vizinhas cidades israelenses, aos quais se reagiu com uma acção armada, estão a
provocar uma sanguinolenta deterioração da situação, que nos deixa aterrorizados.
Mais uma vez, em nome de Deus, suplico que se ponha fim a esta trágica violência, enquanto às
provadas populações palestina e israelense desejo expressar a minha solidária proximidade e
garantir a minha recordação orante.

Faço apelo ao sentido de responsabilidade de todas as Autoridades palestinas para que, no
diálogo e com firmeza, retomem o fadigoso caminho do entendimento, neutralizando os violentos.
Convido o Governo israelense à moderação e exorto a Comunidade internacional a multiplicar o
compromisso a favor do relançamento das negociações. O Senhor suscite e ampare os
construtores de paz!
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