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Ao terminar esta Celebração Eucarística que encerrou minha Visita Pastoral neste País, gostaria
de convidar a todos vós, irmãos e irmãs do Brasil, para que continuem a rezar intensamente pela
paz no mundo inteiro, implorando com as palavras da liturgia: “Senhor, dai-nos a paz! O Domine,
dona nobis pacem”!

Meu pensamento dirige-se, sobretudo, aos países desta América Latina onde a paz está
ameaçada por guerrilhas internas ou tensões externas.

E como poderemos também esquecer-nos, nas nossas orações, dos povos da Jugoslávia,
enquanto sofrem grandes provações nas justas aspirações pela justiça e pela liberdade?

Hoje, porém, gostaria de convidá-los a rezar particularmente pela paz no Oriente Médio.

Foi anunciado para o próximo dia 30 de outubro, um significativo acontecimento, tão esperado por
todos: Representantes de Países e povos se encontrarão em Madri para procurar, juntos e no
diálogo, o caminho da justiça e da segurança pela paz no Oriente Médio.

Agradeçamos ao Senhor por ter inspirado e sustentado esta vontade de diálogo entre os que se
empenharam intensamente na promoção da iniciativa e entre os que a ela aderiram.

Peçamos a fim de que o Doador de todo o bem ajude as partes interessadas a construir uma paz
autêntica e duradoura. Para que se sensibilizem pelos direitos e pelas legítimas aspirações de
todos - sobretudo dos mais fracos -, conscientes de que aquela região é particularmente querida
a milhões de crentes, que lá encontram as raízes e os lugares sagrados do seu credo.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1991/travels/documents/trav_brasil.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1991/travels/documents/trav_brasil.html


Confio este empenho de paz à oração da Igreja universal, e peço, com todos vós, a Maria
Santíssima, para que interceda junto ao Seu Filho a fim de que, com constância e coragem, se
prossiga por um caminho tão árduo que será longo e difícil.
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