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Senhor Dirigente

Senhores Funcionários

e Agentes do Inspectorado

de Segurança Pública

junto do Vaticano!1. É sempre um prazer receber-vos e encontrar-me convosco:  saúdo-vos a todos com afecto e a cada

um em particular. Saúdo, de modo especial, o Dr. Salvatore Festa, ao qual manifesto o meu reconhecimento também

pelas gentis palavras que me dirigiu em nome dos presentes. Aceito agradecido os votos fervorosos para o novo ano

que acabou de se iniciar e retribuo cordialmente. Que 2004 seja um ano sereno e proveitoso para cada um de vós, para

as vossas famílias e para todas as pessoas que vos são queridas!A vossa visita de hoje oferece-me a oportunidade de

vos manifestar mais uma vez reconhecimento e apreço pelo serviço quotidiano que desempenhais e que há mais de

vinte e cinco anos acompanho com atenção.2. A vossa tarefa tornou-se complexa nos últimos anos, porque episódios

de cruel violência terrorista perturbaram em grande medida a segurança das nossas cidades. Enquanto é intensificada

com todos os meios a acção de vigilância, torna-se cada vez mais urgente o compromisso de educar para a paz. Quis

fazer referência a este importante desafio também na Mensagem para o recente Dia Mundial da Paz. Face às

numerosas situações dramáticas do nosso tempo, corre-se o risco de ceder ao fatalismo como se a paz fosse uma meta

quase impossível de alcançar. Não devemos sucumbir a esta tentação! A educação para a paz, com todas as suas

exigências concretas, deve continuar a ser objecto do compromisso incessante de todos.3. Caríssimos, o Papa

acompanha-vos no vosso serviço quotidiano; partilha as vossas preocupações e apoia-vos com a sua oração,

implorando a Deus a protecção para vós e para as vossas famílias. Com estes sentimentos, renovando os meus

melhores votos para o novo ano, concedo uma especial Bênção a cada um de vós aqui presentes e a quantos vos são

queridos.    
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