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Senhor Presidente
Ministros do Governo
Membros da "Knesset"
Excelências

Senhor Presidente, estou profundamente grato pela hospitalidade que me reservou em Israel.
Ambos trazemos longas histórias a este encontro. Vossa Excelência representa a memória
judaica, indo além da história recente desta terra, até à singular peregrinação do seu povo ao
longo dos séculos e dos milénios. Venho como uma pessoa cuja memória cristã remonta a dois
mil anos, ao nascimento de Jesus Cristo nesta mesma Terra.

Como diziam os antigos, a História é Magistra vitae, mestra de vida. Eis por que devemos estar
determinados em lenir as feridas do passado, a fim de que jamais se abram novamente.
Havemos de trabalhar para uma nova era de reconciliação e paz entre judeus e cristãos. A minha
visita constitui um penhor de que a Igreja católica fará tudo o que lhe for possível para assegurar
que isto não seja um sonho, mas uma realidade.

Sabemos que a paz genuína no Médio Oriente só se instaurará como resultado da compreensão
e do respeito mútuos entre todos os povos desta região:  judeus, cristãos e muçulmanos. Nesta
perspectiva, a minha peregrinação é uma viagem de esperança:  a esperança de que o século



XXI conduza a uma nova solidariedade entre os povos do mundo, na convicção de que o
desenvolvimento, a justiça e a paz só serão alcançados se forem para todos.

Construir um futuro mais brilhante para a família humana é uma tarefa que diz respeito as todos
nós. Eis por que me é grato saudar-vos, Ministros do Governo, Membros da "Knesset" e
Representantes diplomáticos de muitos países, que deveis tomar e concretizar decisões que
concernem à vida das pessoas. A minha ardente esperança é de que o desejo da paz inspire
cada uma das vossas decisões. Através desta minha prece, invoco abundantes bênçãos divinas
sobre Vossa Excelência, Senhor Presidente, o seu país e todos vós que me honrastes com a
vossa presença.

Obrigado!
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