
A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA BENTO XVI
AO SENHOR RENÉ PRÉVAL,

PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO HAITI
DEPOIS DO TERRAMOTO QUE DESTRUIU O PAÍS

 

A Sua Excelência Senhor René Préval
Presidente da República do Haiti

Tendo tomado conhecimento com imensa tristeza que do tremor de terra que acabou de atingir
tragicamente o seu amado país, quero assegurar a Vossa Excelência a minha profunda
participação e a minha oração fervorosa por todas as pessoas atingidas por esta catástrofe
assustadora. Peço a Deus que receba na paz do seu Reino todos aqueles que encontraram a
morte no sismo e conceda a consolação às suas famílias, muitas das quais não puderam dar uma
sepultura digna aos seus saudosos entes queridos. Oro também para que o espírito de
solidariedade habite todos os corações e que a calma possa impor-se nas ruas, a fim de que a
ajuda generosa que chega de todos os países dê alívio a todos e que as pessoas às quais, hoje,
falta tudo, se sintam confortadas por saber que toda a comunidade internacional cuida
concretamente delas.

Aprecio vivamente o compromisso de todos aqueles que, haitianos e estrangeiros, às vezes com
o perigo da própria vida, fazem tudo para procurar e socorrer os sobreviventes, e agradeço-lhes
de coração. Faço questão de assegurar a Vossa Excelência que a Igreja católica, através das
suas instituições permanece, para além da profunda emoção suscitada, ao lado das pessoas
provadas por esta calamidade e que, segundo a medida das suas forças, as ajudará a
reencontrar a possibilidade de um futuro aberto.

Como penhor de afecto por todos, concedo de coração ao conjunto da população do Haiti na
provação, uma especial Bênção apostólica.

Vaticano, 16 de Janeiro de 2010.
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