A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
AOS PARTICIPANTES NA REUNIÃO DO GLOBAL CHRISTIAN FORUM
[TIRANA, 2-4 DE NOVEMBRO DE 2015]

A Sua Eminência o Cardeal Kurt Koch
Presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos
Desejo enviar a minha saudação a Vossa Eminência e a todos os participantes na Reunião do
Global Christian Forum, que está a decorrer em Tirana de 2 a 4 de Novembro de 2015, para
reflectir sobre o tema «Discriminação, perseguição, martírio: seguindo Cristo juntos». Em
particular, desejo saudar os nossos irmãos e irmãs das diversas tradições Cristãs, que
representam comunidades que sofrem pela sua fé em Jesus Cristo, Nosso Senhor e Salvador.
Penso com grande tristeza na crescente discriminação e perseguição dos cristãos do Médio
Oriente, da África e da Ásia e de outros lugares no mundo. A vossa reunião demonstra que, como
Cristãos, não somos indiferentes aos sofrimentos dos irmãos e das irmãs. Em diversas partes do
mundo, o testemunho de Cristo, por vezes até à efusão do sangue, tornou-se uma experiência
comum de Católicos, Ortodoxos, Anglicanos, Protestantes, Evangélicos e Pentecostais, que é
muito mais profunda e forte que as diferenças que ainda separam as nossas Igrejas e
comunidades eclesiais. A communio martyrum é o sinal mais evidente do nosso caminho comum.
Ao mesmo tempo, a vossa reunião dará voz às vítimas desta injustiça e violência, e procurará
mostrar o caminho que guiará a família humana para fora desta trágica situação. Com estes
sentimentos, garanto-vos a minha proximidade espiritual. Possam os mártires de hoje, que
pertencem a muitas tradições cristãs, ajudar-nos a compreender que todos os baptizados são
membros do mesmo Corpo de Cristo, a Sua Igreja (cf. 1 Cor 12, 12-30). Que possamos
considerar esta profunda verdade como uma chamada a perseverar no nosso caminho
ecuménico rumo à plena e visível comunhão, crescendo cada vez mais no amor e na
compreensão recíproca.
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