A Santa Sé

CARTA DO PAPA FRANCISCO
PARA A CONCESSÃO DA COMUNHÃO ECLESIÁSTICA
A SUA BEATITUDE GRÉGOIRE PIERRE XX GHABROYAN,
NOVO PATRIARCA DA CILÍCIA DOS ARMÉNIOS

A Sua Beatitude Grégoire Pierre XX Ghabroyan
Patriarca da Cilícia dos Arménios
A eleição de Vossa Beatitude para a sede de Cilícia dos Arménios é para mim motivo de profunda
alegria e agradeço-lhe a carta com a qual me informou sobre isso, pedindo a comunhão
eclesiástica.
Uno-me a todos os fiéis do Patriarcado para lhe expressar as minhas fraternas e cordiais
congratulações e imploro sobre Vossa Beatitude a abundância dos dons divinos a fim de que o
seu novo ministério dê numerosos frutos. Quando o Senhor prodigalizar o seu bem, a nossa terra
dará o seu fruto (cf. Sl 85, 13)! A eleição de Vossa Beatitude chega num momento em que a sua
Igreja enfrenta dificuldades e novos desafios, como em especial a situação de uma parte dos fiéis
católicos arménios que atravessam grandes provações no Médio Oriente. Todavia, iluminado pela
luz da fé em Cristo Ressuscitado, o nosso olhar sobre o mundo está repleto de esperança e de
misericórdia, porque estamos certos de que a Cruz de Jesus é a árvore da vida.
Estou convicto de que Vossa Beatitude, em comunhão com os veneráveis Padres do Sínodo,
com a ajuda do Espírito Santo, conseguirá, com sabedoria totalmente evangélica, ser Pater et

Caput, Bom Pastor da porção do povo de Deus que lhe foi confiada. Os numerosos mártires
arménios e São Gregório de Narek, doutor da Igreja, não deixarão de interceder por Vossa
Beatitude.
Beatitude, concedo-lhe de bom grado a comunhão eclesiástica que me solicita, em conformidade
com a tradição da Igreja e as normas em vigor.
Confiando Vossa Beatitude, assim como o seu ministério, a Jesus Cristo e à protecção da
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Santíssima Mãe de Deus, concedo-lhe de coração a Bênção Apostólica que estendo a todo o
Patriarcado.

Vaticano, 25 de Julho de 2015
Francisco
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