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1. Celebra-se hoje na Itália a Jornada pela Vida, que este ano tem como tema: «Paternidade e maternidade: dom e

empenho». É evidente o convite a reflectir acerca da grandeza da missão confiada pelo Senhor aos pais, de transmitir o

dom da vida. Realizando esta tarefa, eles põem em prática a plenitude do amor e tornam-se colaboradores privilegiados

da obra criadora de Deus, e também reflexo da sua infinita e universal paternidade.

Perante a grandeza da tarefa, é espontâneo pensar nos obstáculos que muitas vezes se apresentam à geração dos

filhos: a falta de um trabalho digno, duma habitação adequada ou dum ambiente de vida sadio e seguro. Depois, que

dizer daqueles pais que, obedecendo a uma visão egoísta e hedonista da existência, renunciam voluntariamente ao dom

e à alegria de ser pais e mães?

Faço votos por que este último ano de preparação para o Jubileu, dedicado à reflexão sobre a paternidade de Deus,

desperte em todos os pais a jubilosa consciência da sua grande vocação à paternidade e à maternidade e estimule as

autoridades públicas a criar um ambiente cada vez mais favorável ao nascimento de novas vidas.

2. Recebi a Declaração contra a clonagem humana assinada por numerosos professores das Universidades de Roma.

Ao manifestar o meu apreço pela firme condenação da clonagem humana, desejo encorajar os professores

universitários a prosseguir o caminho de elaboração duma nova cultura dos direitos humanos, defendendo a pessoa

humana, desde a sua concepção, de qualquer forma de violação da sua dig- nidade. Esta declaração torna-se ainda

mais significativa no contexto da hodierna Jornada pela Vida.

Oremos a Maria, Rainha da Família, a fim de que todos os pais, reconhecidos pelo dom da paternidade e da

maternidade, saibam ser sinal da ternura do Pai celeste para cada vida humana.

Dirijo uma saudação cordial a quantos, juntamente com o Cardeal Ruini, vieram à Praça de S. Pedro para manifestar o



seu apoio em favor da vida.
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