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1. Desde há alguns dias o meu pensamento dirige-se com mais intensidade para a região médio-oriental, e em particular

para o Iraque, que na semana passada atraiu de novo a atenção e a preocupação das nações de todas as partes do

mundo.

Faço sentidos votos por que se possa alcançar uma solução justa e pacífica. E desejo, sobretudo, que sejam poupados

ulteriores sofrimentos e dores a uma população já duramente provada. Convido todos a pedir ao Senhor que ilumine as

mentes e os corações dos responsáveis, a fim de que se continuem a utilizar os instrumentos diplomáticos e o diálogo

para resolver a grave crise. Dar voz e legitimidade ao pluralismo étnico-cultural

2. Celebra-se hoje na Itália o Dia Nacional do Migrante, que tem por tema: «As Migrações de Babel no Pentecostes.

Unidade no Espírito».

 «Babel» é o símbolo do orgulho, que quer impor com a prepotência o desígnio prometeico de estabelecer um único

povo com base numa só cultura, prescindindo de Deus. Ao contrário, o «Pentecostes » é o evento com o qual se retorna

ao projecto divino, que dá voz e legitimidade ao pluralismo étnico-cultural, reconhecendo a cada pessoa e aos diversos

grupos étnicos o direito de «anunciar nas próprias línguas as maravilhas de Deus». Oxalá esta data ajude os crentes a

tomar uma atitude cada vez mais cordial e aberta em relação aos migrantes. O Dia em recordação das vítimas de

desastres estradais

3. Sempre neste dia, celebra-se em numerosos Países europeus a Jornada em recordação das vítimas dos desastres

estradais. Enquanto elevo a minha oração ao Senhor em sufrágio por quantos morreram nessas trágicas circunstâncias,

desejo exprimir a minha espiritual proximidade às suas famílias e aos sobreviventes que, em muitos casos, permanecem



profundamente marcados no corpo e no espírito. Desejo de coração que este Dia contribua para fazer com que os

automobilistas tenham um comportamento sempre responsável e respeitador quer da vida quer das normas de

segurança estradal. O Dia «Pro Orantibus»

4. Por fim, ao desejar uma boa semana a todos, apraz-me recordar que no próximo sábado, 21 de Novembro, Festa da

Apresentação de Maria Santíssima no Templo, celebraremos o dia «Pro Orantibus», dedicada ao apoio espiritual e

material dos Mosteiros de Clausura, especialmente daqueles que se encontram em situações de mal-estar ou de

dificuldades.

Ao exprimir às nossas Irmãs de clausura profunda gratidão pelo seu precioso testemunho dos valores da vida

contemplativa, confiando o seu caminho espiritual à intercessão da Virgem Santíssima, modelo sublime de recolhimento

e de oração por todos os fiéis em qualquer condição de vida.
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