
A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA BENTO XVI
PELO FALECIMENTO DO PATRIARCA PAVLE
 CHEFE DA IGREJA ORTODOXA SÉRVIA
 

A Sua Eminência Amfilohije
Arcebispo de Cetinje
Metropolita de Montenegro
Locum tenens do Trono Patriarcal Santo Sínodo da Igreja Ortodoxa Sérvia

Tomei conhecimento de que o Senhor chamou Sua Santidade Pavle, Patriarca da Igreja Ortodoxa
Sérvia para junto de Si. Desejo apresentar a Vossa Eminência, ao Santo Sínodo e a todos os
Membros da Igreja, os meus sentidos pêsames, garantindo a minha união na oração com quantos
choram o seu Pai e Pastor.

Na longa vida ao serviço do Evangelho, o saudoso Patriarca deu testemunho de fé e de fortaleza
espiritual também em momentos particularmente difíceis, marcados por conflitos e guerras. Peço
ao Senhor que o seu exemplo possa servir de conforto aos corações dos seus fiéis e de tantos
homens de boa vontade que, impelidos pela sua perseverança, se empenham a viver plenamente
a fé cristã e a servir com zelo a grande causa da reconciliação e da paz.

Recordo com gratidão o generoso e caloroso acolhimento que Sua Santidade Pavle reservou aos
Membros da Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico entre a Igreja Católica e a
Igreja Ortodoxa no seu conjunto, durante a reunião plenária em Setembro de 2006, em Belgrado.
Foram muitos os gestos de fraternidade para com a Igreja Católica e os encontros entre católicos
e ortodoxos realizados com a sua bênção.

A dor do falecimento do Patriarca Pavle possa transformar-se em esperança segura do
"nascimento para o Céu" e a sua recordação continue a inspirar um forte crescimento espiritual
no povo que ele serviu com dedicação e generosidade. A sua memória seja um convite para
todos a prosseguir o caminho do diálogo e da busca da plena comunhão entre todos os discípulos
de Cristo.



Desejo exprimir também votos para que o Senhor acompanhe a acção do Santo Sínodo neste
momento de transição.

Com afecto no Senhor.

Vaticano, 16 de Novembro de 2009.

PAPA BENTO XVI
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