A Santa Sé

CARTA DO PAPA BENTO XVI
AO PATRIARCA DE ALEXANDRIA DOS COPTAS
PARA COMUNICAR A CONCESSÃO
DA COMUNHÃO ECLESIÁSTICA

A Sua Beatitude
Ibrahim Isaac Sidrak
Patriarca de Alexandria dos Coptas
A eleição de Vossa Beatitude para a Sede Patriarcal de Alexandria dos Coptas é um
acontecimento importante para a Igreja inteira e recebo com alegria o seu pedido de comunhão
eclesiástica, dando graças a Deus Todo-Poderoso.
Dirijo-lhe as minhas calorosas felicitações, com a minha fervorosa oração que se eleva a Cristo
para que o acompanhe no cumprimento deste novo cargo.
Aceito de coração o seu pedido de comunhão eclesiástica, que lhe concedo em conformidade
com a tradição e com o voto da Igreja Católica. Estou certo, Beatitude, de que com a força de
Cristo, Vencedor do mal e da morte mediante a Ressurreição, e com a colaboração dos Padres
do seu Sínodo patriarcal, em comunhão com o Colégio episcopal, terá o fervor para guiar a Igreja
Copta. Iluminada pela pregação do Evangelho de são Marcos e acompanhado pelo seu cortejo de
santos, sendo o primeiro santo António, ela poderá ir ao encontro do seu Esposo, nosso
Salvador.
O Senhor o assista no seu ministério de «Pai e de Cabeça» para proclamar a Palavra de Deus, a
fim de que ela seja vivida e celebrada com piedade segundo as antigas tradições espirituais e
litúrgicas da Igreja Copta! Que todos os seus fiéis encontrem conforto na solicitude paterna do
seu novo Patriarca!
Dirijo-lhe, Beatitude, as minhas saudações fraternas assim como ao seu venerado predecessor,
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Sua Beatitude o cardeal Antonios Naguib e aos membros do Sínodo, e concedo-lhe a Bênção
Apostólica que faço extensiva de bom grado aos Bispos, aos sacerdotes, aos religiosos, às
religiosas e aos fiéis de toda a Igreja Patriarcal.

Vaticano, 18 de Janeiro de 2013.
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