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Senhoras e Senhores!

Épara mim uma grande alegria dar as boas-vindas a vós, Laureados do Prémio Nobel para a Paz
reunidos em assembleia, no termo do vosso segundo Fórum Internacional. Saúdo em particular
Sua Excelência o Senhor Mikhail Gorbachev, Presidente da Fundação Internacional para os
Estudos Políticos e Socioeconómicos, e o Senhor Francesco Rutelli, Presidente da Câmara
Municipal de Roma.

Nos passados dias reflectistes sobre a situação do mundo no alvorecer do novo milénio. Em toda
a parte homens e mulheres olham para o futuro com a esperança de uma paz verdadeira e
duradoura, baseada numa civilização que respeite os direitos de todos e tutele o autêntico bem
comum. Todavia, como continuamos a observar, em muitas partes do mundo é preciso enfrentar
enormes dificuldades, conflitos armados e terríveis tragédias humanas.

Neste significativo momento da história, deve-se fazer um esforço conjunto para garantir que as
novas gerações rejeitem as vias da discriminação, da exclusão e do conflito e se ponham de
maneira resoluta no caminho que conduz à paz, com espírito de abertura aos valores e às
tradições dos outros. Em estreita cooperação com a Organização das Nações Unidas assumistes
um papel orientador a respeito disso, procurando promover uma cultura de não-violência e de paz
entre as crianças do mundo no próximo decénio. Reconhecestes também que uma civilização de
paz não pode ser edificada sem enfrentar o problema da dívida externa e sem um sentido maior
de responsabilidade entre quantos actuam no sector das comunicações sociais.



Encorajo os vossos esforços por construir um futuro melhor para os povos do mundo, garantir que
todos possam viver em paz e em harmonia, valendo-se das suas capacidades e talentos para um
próprio crescimento pessoal e para o bem da sociedade. Oro para que Deus vos abençoe, a vós
e às vossas famílias, e vos guie enquanto continuais a dedicar-vos à causa da paz, da
reconciliação e da harmonia entre todos os povos.
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