
A Santa Sé

CARTA DO PAPA FRANCISCO
A SUA SANTIDADE TAWADROS II,

PAPA DE ALEXANDRIA E PATRIARCA
DA SÉ DE SÃO MARCOS

 

A Sua Santidade Tawadros II
Papa de Alexandria e Patriarca da Sé de São Marcos

Ao aproximar-se o primeiro aniversário do nosso encontro fraterno em Roma, realizado a 10 de
Maio de 2013, aproveito esta oportunidade para escrever a Vossa Santidade como uma maneira
de reviver a alegria e a gratidão que experimentei naquela ocasião. O nosso encontro fortaleceu
os vínculos espirituais que unem a Sede de Pedro com a de Marcos, e que tinham sido
renovados pelo encontro histórico entre o Papa Paulo VI e o Papa Shenouda III, em 1973.

Édando graças ao Senhor que reflectimos sobre o caminho de reconciliação e amizade que
empreendemos juntos. Com a ajuda de Deus, nós aprendemos a compreender-nos melhor uns
aos outros para construir bases sólidas a fim de superar as diferenças de longa data. Cientes de
que o que nos une é muito maior de quanto nos separa, já experimentamos uma verdadeira
comunhão, embora reconhecendo que não é nem plena nem perfeita. Com confiança na graça do
Senhor, continuamos a procurar, através do diálogo na caridade e na verdade, superar os
obstáculos remanescentes à comunhão plena. Aproveitando o nosso momento de oração comum
durante a visita de Sua Santidade a Roma, continuamos a rezar a Deus para que todos os seus
filhos, nascidos para uma nova vida através das águas do baptismo e iluminados pela fé, possam
tornar-se um só no amor. Da minha parte, asseguro a Vossa Santidade a minha oração
incessante para todos os cristãos no Egipto e em todo o Oriente Médio. Que o Senhor inspire a
quantos são responsáveis pelo destino dos povos que vivem naquelas terras a firme decisão de
buscar soluções justas e pacíficas respeitadoras dos direitos de todos.

Nesta ocasião jubilosa que, justamente, é conhecida como o dia da amizade entre coptas e
católicos, troco com Vossa Santidade um abraço fraterno de paz em Cristo nosso Senhor.
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Vaticano, 5 de Maio de 2014

FRANCISCO
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