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EUROPA - A Europa tem os recursos necessários para construir uma
fraternidade unida marcada pelo amor
Stuttugart (Agência Fides) - Duas palavras podem sintetizar o evento realizado no sábado, 8 de maio, em
Stuttgart: fraternidade e unidade. Em um momento histórico decisivo para o presente e o futuro da Europa, mais
de 150 Movimentos, Comunidades e grupos católicos, ortodoxos e anglicanos testemunharam, no âmbito de uma
Manifestação internacional, que a Europa, livre e democrática, tem no seu interior os recursos humanos e
espirituais para viver em comunhão, para ser aquilo que no sábado já era visível de modo embrional: uma
fraternidade unida no sinal do amor.
A Europa deve a sua unidade à tradição judaica e cristã de viver junto. Ainda hoje, sem fugir aos desafios do
tempo presente, é possível realizar esta unidade, partindo com simplicidade e confiança daquilo que já existe, de
um presente que já é realidade.
Os carismas, os dons de Deus, levam o continente para o caminho da fraternidade universal que, para os
participantes de Stuttgart, permanece a mais profunda vocação da Europa. Fraternidade como amor evangélico
vivido entre todos. Fraternidade como compartilha de bens e recursos, igualdade e liberdade, aprofundamento do
patrimônio cultural comum, abertura àqueles que são portadores de outras culturas e tradições religiosas, amor
solidário para com os fracos e os pobres nas cidades do continente, sentido profundo da família, atenção à vida em
todo o seu percurso natural, cuidado da natureza e do ambiente, desenvolvimento harmônico dos meio de
comunicação.
É principalmente através desta fraternidade vivida que a Europa pode se tornar mensagem de paz; uma paz ativa,
a ser construída no cotidiano, com base no perdão dado e recebido. Uma paz que quer construir pontes entre os
povos, "globalizando" a solidariedade e a justiça.
Para esta Manifestação, estavam em conexão via satélite com Stuttgart 151 cidades de 29 países europeus, e 45
cidades de 33 países nas Américas, Ásia, África e Oceania. (P.L.R.) (Agência Fides 10/5/2004)
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