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1. Hoje a Praça de São Pedro está em festa devido à presença de muitos jovens da Acção
Católica, que concluem o "mês da paz". Saúdo-vos com afecto, queridas crianças e jovens da
A.C.R.!

No Evangelho de hoje Jesus proclama: "Bem-aventurados os pacificadores" (Mt 5, 9). Também
os pequeninos o podem ser! Também eles devem treinar-se no diálogo e aprender a "vencer o
mal com o bem" (cf. Rm 12, 21), como recordei a todos na recente Mensagem para o Dia Mundial
da Paz. É necessário vencer a injustiça com a justiça, a mentira com a verdade, a vingança com o
perdão, o ódio com o amor.

2. Este estilo de vida não se improvisa, mas exige educação desde a infância. Uma educação
feita de ensinamentos sábios e sobretudo de modelos válidos na família, na escola e em todos os
ambientes da sociedade. As paróquias, os oratórios, as associações, os movimentos e os grupos
eclesiais devem tornar-se cada vez mais lugares privilegiados desta pedagogia da paz e do amor,
onde aprender a crescer juntos.

3. Rezemos a Maria, Rainha da Paz, para que ajude os jovens, que tanto desejam a paz, a
tornar-se seus construtores corajosos e tenazes.

***

Depois do Angelus

Celebra-se hoje o Dia Mundial dos doentes de lepra. Nas áreas mais pobres do mundo esta



doença, apesar de ser curável, continua a atingir milhões de pessoas, entre as quais muitas
crianças.

Dirijo a todos estes irmãos e irmãs uma saudação especial garantindo-lhes a minha oração, que
faço extensiva a todos os que, de vários modos, os assistem. Faço votos por que o compromisso
da comunidade internacional consiga eliminar completamente esta chaga social.

Saúdo os peregrinos presentes, em particular a Associação Italiana Amigos de Raoul Follereau, e
desejo a todos um bom domingo.

Saúdo os peregrinos provenientes da Polónia: de Bialków Koscielny na Diocese de Wloclawek; de
Czeladz e Pabianice os sacerdotes, a administraçao e os voluntários da Fundaçao da Nova
Evangelizaçao "Duc in altum" e também os peregrinos individuais. Deus vos abençoe a todos!
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