A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA FRANCISCO
AOS PARTICIPANTES Na 24ª CONFERÊNCIA
DA COMISSÃO INTERNACIONAL DE LIGAÇÃO JUDAICO-CATÓLICA
Praça São Pedro
Quarta-feira, 15 de maio de 2019
[Multimídia]

Queridos amigos!
Saúdo-vos cordialmente e agradeço-vos pelo que fazeis: o vosso encontro é um pouco a
assembleia geral de quantos estão engajados profissionalmente no diálogo judaico-católico. Por
isso estou grato à International Jewish Committee for Interreligious Consultations (IJCIC), à
Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo e à Conferência Episcopal Italiana por
ter tornado possível esta 24ª edição da vossa Conferência.
Desde a promulgação de Nostra aetate até hoje, o diálogo judaico-católico deu bons frutos.
Partilhamos uma rica herança espiritual, que pode e deve ser cada vez mais valorizada,
crescendo na redescoberta recíproca, na fraternidade e no compromisso comum a favor dos
demais. Neste sentido o vosso encontro pretende contribuir para desenvolver convergências e
promover uma cooperação mais intensa. É bom que trateis também questões atuais, como a
atitude em relação aos refugiados e à busca dos modos como ajudá-los, a luta contra o aumento
preocupante do antissemitismo, a reflexão sobre a perseguição dos cristãos em diversas partes
do mundo, a situação do diálogo judaico-católico na Itália e em Israel e as suas perspectivas em
ampla escala.
Encorajo-vos, pois o diálogo é o caminho para se conhecer melhor e para colaborar a fim de criar
um clima não só de tolerância, mas também de respeito entre as religiões. A nossa força é aquela
gentil do encontro, não do extremismo que hoje emerge em várias partes e que conduz só ao
confronto. Nunca se erra quando se procura o diálogo. Com efeito, a Escritura recorda que «No
coração dos que maquinam o mal, há falsidade, mas aqueles que têm conselhos de paz, viverão
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na alegria» (Pr 12, 20). Rezo a fim de que o vosso estar juntos seja um encontrar-vos em paz e
pela paz. A bênção do Altíssimo esteja convosco, vos dê a tenacidade da mansidão e a coragem
da paciência. Shalom!
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