
A Santa Sé

CARTA DO SANTO  PADRE JOÃO PAULO II
AO CARDEAL ANGELO SODANO

PARA UMA JORNADA DE ORAÇÃO
PELA PAZ NA TERRA SANTA

 

Ao Senhor Cardeal ANGELO SODANO
Secretário de Estado

A dramática situação que a Terra Santa está a viver leva-me a dirigir um novo e premente apelo a
toda a Igreja, para que sejam intensificadas as orações de todos os crentes por essas populações
agora dilaceradas por formas de violência inaudita. Precisamente neste período, em que o
coração dos cristãos se volta para os lugares onde o Senhor Jesus sofreu, morreu e ressuscitou,
chegam notícias cada vez mais trágicas, que contribuem para aumentar a indignação da opinião
pública, dando a impressão de uma onda de violência desumana irreprimível.

Diante da insistente determinação com que, de ambas as partes, se continua a percorrer o
caminho da represália e da vingança, ao ânimo angustiado dos crentes abre-se a perspectiva do
recurso à premente oração àquele Deus que, somente Ele, pode mudar os corações dos homens,
até mesmo dos mais obstinados.

No próximo domingo, 7 de Abril, a Igreja celebrará com particular fervor o mistério da Misericórdia
Divina e dará graças Àquele que assumiu as misérias da nossa humanidade. Que data mais
propícia poderia encontrar-se para elevar ao Céu uma invocação conjunta de perdão e de
misericórdia, que implore do coração de Deus uma especial intervenção sobre quantos têm a
responsabilidade e o poder de dar os passos necessários, embora difíceis, para orientar as partes
em conflito rumo a acordos justos e dignos para todos?

Portanto, venerado Irmão, agradecer-lhe-ia se quisesse fazer-se intérprete deste meu desejo, do
modo que julgar oportuno, junto dos Pastores das várias Igrejas particulares, convidando-os para
uma súplica conjunta, no próximo domingo, neste momento tão grave para toda a humanidade.



Possa, assim, chegar àquela Terra, querida para os crentes das três Religiões monoteístas, uma
mensagem de paz estável e duradoura.

Com estes bons votos, que provêm do íntimo do meu coração, concedo-lhe, a Vossa Eminência,
bem como a todos os meus Irmãos no Episcopado, uma especial Bênção apostólica.

Vaticano, 4 de Abril de 2002.
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