A Santa Sé

VISITA DO PAPA FRANCISCO A BARI
POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE REFLEXÃO E ESPIRITUALIDADE
"MEDITERRÂNEO FRONTEIRA DE PAZ"

ANGELUS
Corso Vittorio Emanuele II, Bari
Domingo, 23 de fevereiro de 2020
[Multimídia]

Caros irmãos e irmãs!
Enquanto estamos aqui reunidos para rezar e refletir sobre a paz e o destino dos povos do
Mediterrâneo, do outro lado deste mar, particularmente no noroeste da Síria, está a verificar-se
uma tragédia enorme. Dos nossos corações de pastores, eleva-se um forte apelo aos atores
envolvidos e à comunidade internacional para que se silencie o barulho das armas e se ouça o
pranto dos pequenos e indefesos; para que se ponham de lado cálculos e interesses, a fim de
salvaguardar a vida dos civis e das numerosas crianças inocentes que estão a pagar as
consequências.
Oremos ao Senhor para que sensibilize os corações e todos superem a lógica do conflito, do ódio
e da vingança, a fim de se redescobrirem irmãos de um só Pai, que faz nascer o sol sobre os
bons e os maus (cf. Mt 5, 45). Invoquemos o Espírito Santo para que cada um de nós, a partir dos
gestos diários de amor, contribua para construir novas relações, inspiradas na compreensão,
acolhimento e paciência, estabelecendo assim as condições para experimentar a alegria do
Evangelho e difundi-lo em todos os ambientes da vida. Que a Virgem Maria, “Estrela do Mar”
[Santa Mãe de Deus] para quem olhamos como o exemplo mais alto de fidelidade a Jesus e à
sua palavra, nos ajude a percorrer este caminho.
Antes de recitar juntos o Angelus, agradeço de coração a todos os Bispos e a quantos

2
participaram neste encontro sobre o Mediterrâneo como fronteira de paz; assim como àqueles —
e são muitos! — que de diferentes maneiras trabalharam para o seu bom êxito. Obrigado a todos!
Contribuístes para o crescimento da cultura do encontro e do diálogo nesta região tão importante
para a paz no mundo!
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