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Distintos Membros da «Palestinian Authority»

Épara mim uma alegria particular receber- vos neste dia e saudar, por meio de vós, as vossas
Autoridades e o inteiro Povo palestino.

Pensar neste querido povo é sempre, infelizmente, pensar numa triste realidade: a injustiça, a
violência e o medo do futuro ainda constituem o pão quotidiano dos vossos irmãos e irmãs.

A Santa Sé e o Papa jamais deixaram de elevar a própria voz a fim de que ninguém se esqueça
das tragédias, que marcaram a vossa história e os vossos sofrimentos. Ninguém pode
desinteressar- se do destino de tantos irmãos e irmãs em humanidade, cujos direitos com muita
frequência não são reconhecidos, antes, tantas vezes são violados. A Santa Sé em várias
ocasiões invocou também a segurança para o Estado de Israel, profundamente convicta de que
segurança, justiça e paz caminham a par e passo.

Quereria, mais uma vez, recordar a todos os que vivem no Médio Oriente e a todos os que ali
exercem qualquer responsabilidade política, social ou religiosa, que um processo de paz foi posto
em acto, que a via da reconciliação foi traçada, que povos expressaram o seu desejo de justiça e
que famílias inteiras esperam um futuro de paz para os seus filhos.

Mais do que a simples razão humana ou os interesses políticos, é Deus mesmo que pede a cada
um a coragem da fraternidade, do diálogo, da perseverança e da paz!

A Ele imploro que abençoe todos aqueles que vós representais e a todos os que vivem sobre
aquela terra que, para nós, continua a ser «Terra Santa».
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