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Mensagens cruzadas 

Na primeira mensagem de Natal como Papa, Bento XVI, muito menos presente no quotidiano dos media do que o 
seu antecessor, disse, em tom de alerta, que o ?homem da era tecnológica arrisca-se a ser vítima do sucesso da 
sua inteligência?.  
Bento XVI acredita que ?a humanidade unida poderá enfrentar os vários problemas preocupantes do momento 
presente?, problemas que disse serem a ameaça terrorista, a condição de pobreza de milhões de pessoas, a 
proliferação de armas e pandemias  e a degradação do ambiente. 
Menos divulgada, mas não menos escutada, foi a mensagem de Al-Zawahiri, considerado o "número dois" da Al-
Qaeda, mensagem a elogiar a milícia talibã do Afeganistão e a garantir que Osama Bin Laden está vivo e continua 
a liderar a Guerra Santa contra o Ocidente. 
George W. Bush também falou, no caso aos norte-americanos, para garantir que os Estados Unidos ?estão prestes 
a ganhar a guerra? no Iraque, embora tal objectivo exija mais  ?sacrifícios?. Tudo porque, segundo o presidente 
norte-americano, se os Estados Unidos se retirassem antes da vitória isso seria uma desonra. 
O presidente dos EUA admitiu que uma grande parte das informações sobre o arsenal não-convencional de 
Saddam Hussein eram falsas?. 
Numa outra mensagem, o Presidente norte-americano, George W. Bush, garantiu que vai continuar a autorizar as 
escutas extra-judiciais a pessoas residentes nos EUA, suspeitas de ligações aos grupos terroristas, considerando  ?
vergonhosa? e de ?ajuda ao inimigo? a fuga de informação que permitiu ao ?New York Times? noticiar a existência 
dessas escutas. 
Na Bolívia, Evo Morales, um índio, candidato do ?Movimento pelo Socialismo? ascende à Presidência da 
República, obtendo maioria absoluta nas presidenciais bolivianas, o que não deixa de ser, em parte, também uma 
mensagem, embora pouco divulgada. 
Em Havana, sob o patrocínio de Gabriel Garcia Marques, governo e guerrilha colombianos iniciaram conversações 
de paz, o que também constitui uma mensagem de esperança, igualmente pouco divulgada. 


