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26 de Outubro de 2001

 

Venerados Patriarcas

1. Estou feliz por vos receber na ocasião do Sínodo dos Bispos, em que participastes
activamente. Estou sinceramente agradecido pela vossa presença nesta Assembleia, na qual se
exprime, de maneira particularmente significativa, a catolicidade da Igreja. Trouxestes-lhe a vossa
preciosa participação. As propostas que apresentastes por escrito serão objecto de reflexão
atenta, a fim de extrair delas todos os aspectos que possam contribuir para uma presença eficaz
e cada vez maior da Igreja no mundo de hoje.

Aproveito de boa vontade esta ocasião para exprimir, mais uma vez, a minha proximidade
espiritual às vossas dificuldades e às das populações confiadas aos vossos cuidados pastorais.

Juntos, rezemos para que os graves problemas com que vos deveis confrontar em cada dia,
possam encontrar uma solução rápida e satisfatória. Neste momento, o meu pensamento vai para
a Terra santificada pela presença e pregação do Redentor, Terra na qual Ele derramou o seu
sangue pela salvação do mundo, e a partir da qual, ressuscitado, enviou ao mundo os seus
Apóstolos.

2. Garanto-vos que sigo todos os dias com íntima participação as vicissitudes em que estão
envolvidas as populações da região do Médio Oriente e, em comunhão com toda a Igreja, elevo a
minha oração quotidiana para que possa, finalmente, surgir a aurora de uma paz duradoura e
honrosa para todos. Neste encontro de intensa comunhão fraterna, peço-vos que dirijais ao clero,
às pessoas consagradas e a todos os fiéis a expressão da minha cordial saudação.



Confio cada um de vós à especial protecção da Mãe de Deus, a quem as vossas Igrejas dedicam
uma devoção muito especial. Muitas celebrações dos mistérios que a Ela se referem tiveram
origem nas vossas terras, encontrando, depois, o consentimento e acolhimento em toda a Igreja!
Queira a Virgem Santíssima dirigir o seu olhar materno sobre o vosso ministério e sobre as
vossas queridas populações.

Com estes sentimentos, concedo a todos, como penhor de especial afecto, a minha Bênção.
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