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Em Camp David, na América, os Presidentes Carter e Sadat, e o Primeiro-Ministro Begin estão a
trabalhar pela paz no Próximo Oriente. De paz têm fome e sede todos os homens, especialmente
os pobres que, nas agitações e nas guerras, pagam mais e sofrem mais; por este motivo, olham
eles com interesse e grande esperança para a reunião de Camp David.

Também o Papa rezou, fez que se rezasse e continua a rezar para que o Senhor se digne ajudar
os esforços desses políticos. Fiquei muito bem impressionado ao saber que os três Presidentes
quiseram expressar publicamente as suas esperanças no Senhor por meio da oração. Os irmãos
de religião do Presidente Sadat costumam dizer: "há uma noite negra, uma pedra negra e, em
cima da pedra, uma formiguinha; mas Deus vê-a, não a esquece". O Presidente Carter, que é
fervoroso cristão, lê no Evangelho: "Batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Nem um só
cabelo da vossa cabeça se perderá sem que o permita o vosso Pai que está nos céus". E o
Primeiro-Ministro Begin recorda-se que o povo hebraico passou outrora momentos difíceis e se
dirigiu ao Senhor lamentando-se com estas palavras: "abandonaste-nos, abandonaste-nos!".
"Não — respondeu Ele por meio do Profeta Isaías — acaso pode uma mulher esquecer-se do
próprio filho? Mas ainda que ela se esquecesse dele, nunca Deus esquecerá o seu povo".

Também nós, que nos encontramos aqui, temos os mesmos sentimentos; somos objecto, da
parte de Deus, dum amor que não se apaga. Sabemos que tem os olhos sempre abertos para
nos ver, mesmo quando parece que é de noite. Ele é papá; mais ainda, é mãe. Não quer fazer-
nos mal, só nos quer fazer bem, a todos, Os filhos, se por acaso estão doentes, possuem um
título a mais para serem amados pela mãe. Também nós, se por acaso estamos doentes de
maldade, fora do caminho, temos um título a mais para que o Senhor nos ame.



Com estes sentimentos vos convido a que oreis, juntamente com o Papa, por cada um de nós,
pelo Próximo Oriente, pelo Irão e pelo mundo inteiro. 
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