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Tenho o prazer de o saudar, assim como os demais líderes religiosos congregados por ocasião
do vigésimo quinto aniversário do encontro religioso no monte Hiei, no espírito do histórico
encontro realizado em 1986 em Assis, promovido pelo meu predecessor, Beato João Paulo II. O
compromisso em prol da causa da paz, por parte dos líderes religiosos, é da maior importância e
estou feliz por tomar conhecimento de que, graças aos vossos esforços, o encontro no monte Hiei
se tornou um acontecimento anual de importância primária, que contribui de modo eficaz para o
diálogo entre povos de diferentes credos.

Estou certo de que a obra do encontro e o simpósio que estuda a resposta dos líderes religiosos
às calamidades naturais suscitarão uma maior solidariedade e colaboração recíproca. Segundo a
perspectiva cristã, o amor oferecido a quantos sofrem constitui um reflexo da caridade divina de
Deus, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, Jesus Cristo. Neste
sentido, o meu pensamento dirige-se ao tremor de terra e ao tsunami que se verificaram no ano
passado, no nordeste do Japão, e às consequências atrozes para toda a nação. Foi encorajador
tomar conhecimento do papel eficaz dos líderes religiosos na oferta de esperança e de
assistência, além de conselhos e alívio, a todos aqueles que sofrem. O acontecimento trágico
demonstra também que as pessoas de diversos credos religiosos podem cooperar umas com as
outras, para o bem da pessoa humana em geral.

Com estes sentimentos, e como sinal de boa vontade e de amizade, invoco sobre vós a
abundância das Bênçãos divinas.
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