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1. Hoje, na Itália celebra-se o tradicional Dia de Acção de Graças, no qual os agricultores em particular, mas inclusive as

outras categorias de trabalhadores, dão graças a Deus pela sua Providência.

Também neste ano quero exprimir a minha cordial proximidade a esta significativa festa, formulando votos por que -

como os Bispos italianos escreveram na sua Mensagem - ela ajude a reencontrar «o significado autêntico do trabalho e

o profundo motivo do louvor e do agradecimento a Deus, que continua a agir também através das mãos e do génio de

cada homem e mulher» (n. 1).

Envio agora uma Bênção especial a todos os agricultores e a cada trabalhador e trabalhadora, em particular a quantos

atravessam difíceis situações pessoais ou familiares. A América Central e a situação no Médio Oriente

2. Desejo também transmitir uma palavra de conforto às populações da América Central, onde inteiros países foram

arrasados por uma assustadora catástrofe natural. Enquanto elevo a Deus a minha oração de sufrágio pelas

numerosíssimas vítimas, renovo a todos o convite à generosidade para com os sobreviventes, que neste momento

estão a enfrentar enormes problemas.

Infelizmente, outros dolorosos acontecimentos, desta vez causados pela violência dos homens, correm o risco de

frustrar os esforços de quantos aspiram a um mundo melhor. Refiro-me de modo particular à região do Médio Oriente,

onde outro atentado no centro de Jerusalém despertou novos temores pela paz, precisamente quando renasciam as

esperanças para a retomada do diálogo, depois do recente acordo assinado pelas partes em causa e que foi fruto de

uma árdua e corajosa negociação.



3. Além disso, em algumas zonas da República do Congo continuam a verificar-se conflitos armados, que colocam as

populações locais num clima de total insegurança, causando prejuízos também ao pessoal religioso e às obras da Igreja

católica. Exprimo ardentes votos por que todos dêem prova de solidariedade humana e abandonem o recurso à

violência, a qual nunca traz soluções dignas do homem.

Confio estes votos à intercessão da Virgem Santa, pedindo-Lhe que conforte os que sofrem e confirme os propósitos

das pessoas de boa vontade.

Comemora-se hoje a Jornada Nacional para a Pesquisa sobre o Cancro. Saúdo os representantes da Associação

Italiana para a Pesquisa sobre o Cancro, aos quais exprimo a minha estima, enquanto encorajo aqueles que, a todos os

níveis, se empenham no combate desta doença pela qual muitas famílias, de modo mais ou menos directo, infelizmente

são atingidas. A solidariedade faça surtir ulteriores progressos nas pesquisas e aplicações terapêuticas, para assegurar

maiores esperanças e alívio aos doentes e aos seus entes queridos.

Depois do Angelus

Estão aqui connosco, com os seus catequistas, os jovens da Paróquia de Santa Helena Imperatriz, que se preparam

para a Confirmação, e os componentes do Coro polifónico «Regina Pacis» da Paróquia de Maria Santíssima da

Assunção de Maccio, Província de Como (Itália): a todos faço votos por que testemunhem com o canto e a vida a fé em

Nosso Senhor Jesus Cristo.

Bom domingo!
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