A Santa Sé
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Praça S. Pedro, 11 de novembro de 2001

Caríssimos Irmãos e Irmãs
1. Hoje, na Itália, celebra-se o Dia de Acção de Graças pelos frutos da terra e do trabalho
humano. No momento do ofertório, a Comunidade cristã exprime em cada uma das celebrações
eucarísticas, a acção de graças ao Senhor, Deus do universo, de cuja bondade recebemos o pão
e o vinho, destinados a tornar-se o Corpo e o Sangue de Cristo. A celebração deste dia amplifica,
por assim dizer, esta dimensão ofertorial, convidando-nos a não esquecer que a fonte primeira do
sustento e do bem-estar é a Providência divina.
Neste ano, os Bispos italianos tiraram o tema para este Dia das próprias palavras do "PaiNosso": "O pão nosso de cada dia nos dai hoje". Ensinando esta oração aos discípulos, Cristo
convida-os a confiar na bondade de Deus Pai, que gosta de dispensar a cada criatura, e de
maneira especial aos homens, o necessário para a sua vida. Ao mesmo tempo, enquanto nos faz
dizer "hoje" e "de cada dia", permite que este dom nunca seja considerado algo gratuito, mas
sempre invocado e acolhido em atitude de reconhecimento.
Além disso, é de grande importância o facto de que Cristo nos ensina a pedir em conjunto o
"nosso" pão, e não cada um o "seu". Isto significa que os filhos do mesmo Pai são coresponsáveis pelo "pão" de todos, para que cada um tenha de que viver com dignidade e,
juntamente com os outros, possa agradecer ao Senhor.
2. Enquanto damos graças a Deus por tudo aquilo que os campos produziram durante o corrente
ano, não devemos esquecer os irmãos e as irmãs que, em várias partes do mundo, estão
privados dos bens essenciais, como a alimentação, a água, a casa e a assistência médica. De
modo especial, neste momento de grande preocupação internacional, penso nas queridas
populações do Afeganistão, às quais é urgente fazer chegar toda a ajuda necessária. Trata-se de
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uma emergência mundial que, todavia, não nos pode fazer esquecer que noutras partes do
mundo, infelizmente, ainda subsistem situações de grave indigência e de urgente necessidade.
3. Diante de tais situações, não é suficiente limitar-se a iniciativas extraordinárias. O compromisso
em favor da justiça exige uma autêntica mudança do estilo de vida, sobretudo nas sociedades do
bem-estar, assim como uma equitativa administração dos recursos, tanto nos países ricos como
nas nações pobres. Com efeito, os graves desequilíbrios actuais alimentam conflitos e ameaçam
de modo irreversível a terra, o ar e as águas, cuja conservação Deus confiou à humanidade.
Maria Santíssima ajude toda a família humana a compreender que os recursos da terra
constituem uma dádiva do Senhor que devem ser utilizados para o bem de todos.
Após a recitação mariana do Angelus, João Paulo quis saudar ainda os peregrinos presentes na
Praça de São Pedro, pronunciando as seguintes palavras em francês, inglês e italiano:
Saúdo-vos cordialmente a vós, queridos peregrinos de língua francesa, presentes na oração
mariana do Angelus. Possam os Apóstolos Pedro e Paulo ajudar-vos a transmitir com entusiasmo
a vossa fé ao mundo, em união com as comunidades paroquiais e diocesanas. Com a minha
Bênção apostólica!
Faço extensivas as minhas saudações ao grupo da paróquia de Nossa Senhora do Pilar, no
Distrito de Orange, na Califórnia. Oxalá as vossas orações junto do túmulo do Apóstolo Pedro
intensifiquem a vossa fé e a vossa participação na vida da Igreja. Sobre todos os visitantes e
peregrinos de língua inglesa, invoco as abundantes bênçãos divinas.
Saúdo com afecto os peregrinos de língua italiana, de modo particular os representantes dos
Institutos seculares e os jovens consagrados seculares. Caríssimos, abençoo de coração os
vossos itinerários vocacionais e formativos, assim como a vossa significativa presença na
Comunidade eclesial e na sociedade em geral.
Além disso, saúdo os fiéis de três paróquias de Verona: Santa Teresa do Menino Jesus; São
Jerónimo e Maria Imaculada; e Nossa Senhora da Fraternidade, bem como o grupo da A.I.A.S.,
de Ragusa, Comiso e Modica. A vossa visita a São Pedro revigore em cada um a fé e o espírito
apostólico.
Desejo a cada um de vós um bom domingo!
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