
A Santa Sé

PALAVRAS DO PAPA BENTO XVI
NO FINAL DO CONCERTO DE COROS DE MONTANHA
EM LORENZAGO DI CADORE
Sexta-feira, 20 de Julho de 2007

 

Excelência, queridos amigos!

No final desta maravilhosa apresentação da grande cultura musical da vossa terra dolomítica
posso apenas dizer-vos obrigado de coração. Obrigado por esta bela cultura.

Veio-me à mente uma palavra de Santo Agostinho que diz: "cantare amantis est". Fonte do canto
é o amor. Senti nos vossos cânticos este grande amor pela bela terra dolomítica, por esta terra
que o Senhor nos deu. E no obrigado, no amor pela terra, está presente e ressoa também o amor
ao Criador, o amor a Deus que nos deu esta terra, esta nossa vida de alegria: uma alegria que
vemos ainda mais na luz da nossa fé, a qual nos diz que Deus nos ama.

A cultura popular que se apresenta de modo tão elevado é uma jóia da nossa identidade
europeia, que devemos cultivar e promover. Agradeço a todos os que trabalham para que esta
grande cultura europeia se apresente hoje e também no futuro.

A educação para o canto, para cantar em coro, não é só um exercício da parte exterior do ouvido
e da voz; é também uma educação do ouvido interior, o ouvido do coração, um exercício e uma
educação para a vida e para a paz. Cantar juntos, exige atenção ao outro, atenção ao maestro,
atenção a esta totalidade que chamamos música e cultura e, desta forma, cantar em coro é uma
educação para a vida, uma educação para a paz, um caminhar juntos, como disse Sua
Excelência mencionando o Sínodo diocesano. O Bispo também fez referência a um tempo triste e
duro, há noventa anos, quando esta montanha era uma barreira, um teatro terrível e cruento de
guerra.

Agradecemos ao Senhor porque agora há paz na nossa Europa e façamos de tudo para que a



paz cresça em todos nós e no mundo. Estou certo de que precisamente esta bela música é um
compromisso pela paz e uma ajuda a viver em paz.

Obrigado de coração a todos vós, ao Bispo, ao apresentador, aos maestros dos coros. Gostaria
de expressar o meu agradecimento em nome do Senhor, com a minha Bênção Apostólica.

Boa noite, obrigado e até à próxima. Boas férias a todos nós.
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