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Domingo, 13 de Janeiro de 2002
  

Caríssimos

Sinto-me feliz por me encontrar convosco, nesta já tradicional visita, no encerramento das
Festividades natalícias. Agradeço-vos a cordial hospitalidade e saúdo-vos a todos, juntamente
com as vossas famílias. Dirijo uma respeitosa saudação às autoridades aqui presentes, em
particular ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, a quem agradeço as amáveis palavras que
me dirigiu. Estou-vos grato, de igual modo, pela realização do presépio, que foi intérprete dos
sentimentos de todos.

Ésempre de bom grado que venho visitar-vos, porque este encontro me permite expressar o grato
apreço ao Presidente, aos Dirigentes e a todos vós, componentes da AMA, pelo importante
serviço que, de dia e de noite, prestais à nossa Cidade e aos seus habitantes.

Esta circunstância oferece-me também a oportunidade de dirigir a cada um de vós e
especialmente a quantos cooperaram para a realização deste significativo presépio, os meus
cordiais bons votos para o início do novo ano:  que seja de serenidade e de paz para vós para os
vossos familiares. Citando a Mensagem para o recente Dia Mundial da Paz, gostaria de reiterar,
uma vez mais, que os pilares da verdadeira paz são a justiça e aquela especial forma de amor,
que é o perdão (cf. n. 2). Cada um deve tornar-se construtor da paz, no ambiente que lhe é
próprio. Possam os crentes e todas as pessoas de boa vontade receber o anúncio de paz,
proclamado pelos Anjos na gruta de Belém (cf. Lc 2, 14).

Hoje aquele anúncio ressoa também para nós, ao contemplarmos o presépio, que já há trinta
anos realizais com sincero sentimento de fé. O Senhor, Príncipe da Paz, seja o vosso sustento
diário:  recorrei a Ele cm confiança. O seu amor dará um novo sentido a cada uma das vossas
actividades e aspirações.



Maria Santíssima, Mãe do Verbo encarnado e "Salus Populi Romani", vos proteja a vós e as
vossas famílias, as vossas actividades e também os vossos projectos. Com estes sentimentos, é
de coração que vos concedo a todos a minha Bênção.
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