A Santa Sé

MENSAGEM 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
Amado Irmão!
Depois da minha visita ao Egito e do abençoado encontro com Vossa Santidade no Cairo, na
celebração do quarto aniversário do nosso encontro fraternal em Roma a 10 de maio de 2013,
aproveito a oportunidade para lhe transmitir os mais fervorosos votos de paz e de saúde,
juntamente com a alegria e a gratidão pelos vínculos espirituais que unem a Sé de Pedro à Sé de
Marcos.
Desejo renovar o meu profundo reconhecimento pela hospitalidade que me reservou, assim como
pelo nosso encontro emocionante e pela oração comum, compartilhada como irmãos em Cristo.
Estou particularmente grato por termos fortalecido a nossa unidade batismal no Corpo de Cristo,
declarando conjuntamente «que, com uma só mente e um só coração, procuraremos
sinceramente não repetir o Batismo administrado numa das nossas Igrejas a alguém que deseje
unir-se a outro». Os laços de fraternidade entre nós «desafiam-nos a intensificar os nossos
esforços comuns, perseverando na busca duma unidade visível na diversidade, sob a guia do
Espírito Santo».
Neste percurso somos sustentados pela poderosa intercessão e pelo exemplo dos mártires. Por
conseguinte, continuemos a progredir juntos ao longo do nosso caminho rumo a uma mesma
Mesa eucarística, crescendo no amor e na reconciliação.
Desejo garantir a minha oração incessante por Vossa Santidade e pela paz no Egito e no Médio
Oriente. Neste Tempo pascal peço ao Espírito Santo, força e ternura de Deus, que encha os
nossos corações de graça e que os leve a arder com o fogo do seu amor. O Espírito de paz
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conceda que cresçamos na esperança, na amizade e na concórdia.
Com estes sentimentos, na especial celebração desta data, já bem conhecida como dia da
amizade entre a Igreja ortodoxa copta e a Igreja católica, partilha com Vossa Santidade um
fraternal abraço de paz em Cristo nosso Senhor.

Vaticano, 10 de maio de 2017
Francisco
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