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1. "Sem filhos não há futuro". Este é o tema do Dia pela Vida, que se celebra hoje na Itália. Na
sua Mensagem os Bispos italianos realçam as multíplices causas da actual crise dos
nascimentos. Recordam que o contexto cultural e social muitas vezes não favorece a família e a
missão dos pais.

Além disso, muitos casais desejariam ter mais filhos, mas são quase obrigados a renunciar
devido às dificuldades económicas. As ajudas das instituições públicas, embora sejam
apreciadas, muitas vezes não são suficientes. Sente-se a necessidade de uma política mais
orgânica a favor da família.

2. O núcleo familiar, que nasce do matrimónio, é a célula fundamental da sociedade. No seu
interior, como num nicho que dá segurança, a vida deve ser promovida, defendida e protegida, e
este Dia pela Vida chama todos a este dever fundamental.

Caríssimos Irmãos e Irmãs, não nos devemos resignar aos ataques feitos à vida humana, sendo
o primeiro de todos o aborto! Renovo o meu apreço pelo apoio corajoso que o Movimento italiano
pela Vida oferece a esta causa, e exorto todas as Comunidades eclesiais a apoiar as suas
iniciativas e serviços. Devem ser multiplicados os esforços, para que o direito à vida dos
nascituros seja afirmado não contra as mães, mas juntamente com as mães.

3. Dirijamo-nos agora a Maria Santíssima, e invoquemo-la de modo especial para as famílias para
que, confiando na ajuda divina, se comprometam a cumprir com alegria e dedicação a sua
maravilhosa missão, para dar à humanidade um futuro rico de esperança.



 

Saudações

Saúdo de coração os numerosos jovens imigrantes, que provêm da Diocese de Caserta, e
quantos se empenham a resolver os seus problemas muitas vezes graves, que são origem de
tantos sofrimentos e mal-estar.

Saúdo também os outros peregrinos presentes, em particular os grupos de fiéis provenientes das
Dioceses de Pádua e de Treviso. Desejo um bom domingo para todos!
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