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Dia Mundial da Paz

1 de Janeiro de 1981 1. Por Ele, com Ele e n'Ele / a Vós, ó Pai todo-poderoso / na unidade do Espírito
Santo / seja dada toda a honra e glória / por todos os séculos dos séculos.Desejo pronunciar
estas palavras hoje, primeiro dia do ano novo, que é o Ano do Senhor de 1981.Por Cristo — com
Cristo — e em Cristo contamos todos os anos que nos separam do Seu nascimento, da Sua
morte na Cruz e ressurreição.O início do ano novo une-se à oitava do Natal.Caros Irmãos e Irmãs
reunidos na Praça de São Pedro, para a oração comum, desejo pronunciar diante de Vós aquilo
que constitui quase o coração mesmo deste dia, que hoje bate com nova pulsação na liturgia
eucarística e ecoa novamente todas as vezes que se celebra o Santo Sacrifício nos altares do
mundo inteiro.Por Cristo, com Cristo e em Cristo, o mundo eleva-se no homem para a Santíssima
Trindade, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo na Unidade indivisível da Divindade e coro a voz
do homem proclama a palavra de glória e de adoração referida a Deus mesmo.Jesus Cristo veio
ao mundo a fim de que esta palavra de glória e de adoração possa encontrar-se nos lábios do
homem e brotar da sua alma, revelando toda a riqueza do criado e o seu sentido mais pleno. O
sentido que por Deus está inscrito no mundo.2. Reencontrando este sentido, o homem encontra a
paz e a alegria.E por isso os meus bons votos, no primeiro dia do Ano Novo, nascem da mesma
fonte em que foram reveladas a glória de Deus no alto dos céus e a adoração a Ele devida por
toda a criação.Paz aos homens amados por Deus! Pace agli uomini di buona volontà! Paix aux
hommes de bonne volonté!Peace to all people of good will! ¡Paz a los hombres de buena
voluntad!Friede den Menschen guten Willens!Paz aos homens de boa vontade! Pokój ludziom
dobrej woli!O dia da oitava do Natal é dedicado à maternidade divina de Maria.O mistério do
nascimento do homem-Deus esparge a sua luz para a paz no mundo!A Mãe, a Autora e Doadora
da Vida intercede em favor da paz entre os homens!A Igreja inicia o ano novo com a oração pela
paz no mundo.Ela pede à humanidade, às nações, aos Estados, aos homens de governo e aos
responsáveis pela vida internacional: sede homens de boa vontade, homens promotores de paz.A
Igreja começa o ano novo coro a oração pela paz e com os votos mais calorosos de paz a
todos. © Copyright 1981 - Libreria Editrice Vaticana 
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