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Caros amigos, bom dia!
Tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos vós, estudantes e responsáveis do “Theologisches
Studienjahr” da Abadia da Dormição da Bem-Aventurada Virgem Maria em Jerusalém. Devido à
atual pandemia, este ano, pela primeira vez, o programa de estudo não pode ter lugar na Terra
Santa, mas é acolhido no Pontifício Ateneu Santo Anselmo em Roma. Deste modo, a divina
providência concedeu-nos a ocasião de nos encontrarmos no Vaticano.
O Studienjahr é uma oportunidade para os estudantes de teologia católica e protestante
conhecerem os sítios bíblicos e as Igrejas Orientais, bem como os mundos judeu e islâmico.
Mesmo que este ano não possais viver a experiência na Terra Santa, encontrando-vos quase em
“exílio” — como o Padre Schnabel o define — o estudo aprofundado da Sagrada Escritura, do
ecumenismo e do diálogo inter-religioso continuará a ser sempre uma caraterística distintiva do
vosso programa. Estou convicto de que Roma também lhes oferecerá várias possibilidades a este
respeito.
Como jovens que estudam teologia, sois testemunhas, para os vossos coetâneos e para os
homens e mulheres de hoje, da importância de Deus na vida e da plenitude que doa uma fé
vivida. Será vossa tarefa entrar em diálogo com um mundo onde parece haver cada vez menos
espaço para a religião. Uma tarefa que partilhamos com todos os crentes das diferentes religiões,
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sabendo que tornar Deus presente é um bem para as nossas sociedades. Estamos convictos de
que as religiões oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e para a
defesa da justiça na sociedade. Por outro lado, acreditamos que quando, por várias razões, as
pessoas querem excluir Deus da sociedade, acaba-se adorando ídolos, e bem depressa o próprio
homem se sente perdido (cf. Enc. Fratelli tutti, 271; 274)
Espero que este “Theologisches Studienjahr” seja uma etapa importante no vosso caminho
formativo, espiritual e humano, e que depois deste “exílio” tenhais em breve a oportunidade de
conhecer de perto a “terra prometida”, os lugares santos da Bíblia. Ao celebrarmos o Santo Natal
daqui a uma semana, seremos todos peregrinos em espírito à gruta de Belém. Que o Emanuel
vos encha de alegria e paz, tornando-vos verdadeiras testemunhas do Deus connosco. Que o
Senhor vos abençoe e vos guarde a vós e a todos os vossos entes queridos. E, por favor, não
vos esqueçais de rezar por mim!
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