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1. Começamos o novo ano, celebrando a festa de Maria, Mãe de Deus, a Theotokos.

A Virgem Santa oferece ao mundo o Messias, que é a bênção de Deus para cada homem e para
o mundo inteiro. É sobre esta bênção que se fundamentam os bons votos, que hoje permutamos:
votos de bem, porque em Cristo Deus nos cumulou de todos os bens; bens de paz, porque "Ele é
a nossa paz" (Ef 2, 14).

2. É neste contexto litúrgico que se insere o hodierno Dia Mundial da Paz, que neste ano tem por
tema a exortação do Apóstolo Paulo: "Não te deixes vencer pelo mal, vence antes o mal com o
bem" (Rm 12, 21).

"O mal passa através da liberdade humana" (Ibid., v. 2) e é derrotado quando ela, sob o impulso
da graça, se orienta firmemente para o bem, ou seja, em última análise, para Deus.

3. Maria, Rainha da paz, ajude todos nós a construir em conjunto este bem fundamental da
convivência humana. Somente assim o mundo poderá progredir ao longo dos caminhos da justiça
e da solidariedade fraterna.

Bom Ano!

***

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20041216_xxxviii-world-day-for-peace.html


Depois do Angelus

Aos peregrinos de língua portuguesa, faço votos de um Feliz Ano Novo, com a protecção
maternal de Maria Santíssima.

Agradeço profundamente ao Senhor Presidente da República Italiana os bons votos que me
dirigiu ontem à tarde, e retribuo-os de coração, invocando a paz e a prosperidade sobre todo o
povo italiano.

Uma vez mais, manifesto a minha proximidade às populações atingidas pelo trágico cataclismo
dos dias passados. Enquanto asseguro a minha oração pelas vítimas desta catástrofe e pelos
seus familiares, é-me grato tomar conhecimento da corrida à solidariedade, que se está a
desenvolver em todas as partes do mundo. É sobre este sentido de solidariedade humana, e
também sobre a ajuda de Deus, que se fundamenta a esperança de dias melhores no decurso do
ano que hoje inicia.

Formulo aos peregrinos francófonos os votos de um ano feliz e santo, na paz de Cristo!
É com calorosos votos de um feliz ano novo que invoco sobre os peregrinos de língua inglesa as
bênçãos divinas da alegria e da paz!

Saúdo as pessoas de expressão espanhola e desejo-lhes um feliz ano novo, repleto de paz.
Aos meus compatriotas, formulo votos de um ano novo cheio de paz, de prosperidade e de
bênçãos de Deus.

Desejo saudar os jovens da Obra de Dom Orione, as famílias do Movimento do Amor Familiar e
os amigos da "Fraterna Domus", assim como os numerosos participantes na marcha para a paz,
organizada pela Comunidade de Santo Egídio.

Bom ano a todos!
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