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VATICANO - Novo apelo do Papa pelo Líbano e o Oriente Médio: "Peçamos
a Deus que doe a esta região do mundo a paz tão desejada"
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Já quase na vigília para o Líbano, o Santo Padre Bento XVI lançou um
novo apelo pela paz neste país e em toda a região médio-oriental, ao final da Audiência Geral de quarta-feira, 12
de setembro, realizada na Sala Paulo VI, no Vaticano. Essas foram as palavras do Papa, pronunciadas em francês:
"Queridos peregrinos, disse o Papa, daqui dois dias estarei em voo em direção ao Líbano. Que esta viagem me
permita encontrar os numerosos membros da sociedade libanesa: os responsáveis civis e eclesiais, os fiéis
católicos de diversos ritos, e outros cristãos, muçulmanos e drusos dessa região. Dou graças ao Senhor por essa
riqueza, que poderá prosseguir somente na convivência na paz e na reconciliação permanente. Por isso, exorto
todos os cristãos do Oriente Médio, os de antiga e nova presença, a serem construtores de paz e atores de
reconciliação. Peçamos a Deus que fortifique a fé dos cristãos do Líbano e do Oriente Médio, e os encha de
esperança. Agradeço a Deus pela presença deles e encorajo toda a Igreja à solidariedade, para que possa continuar
a testemunhar Cristo nessas terras abençoadas na busca da comunhão na unidade. Dou graças a Deus por todas as
pessoas e todas as instituições que, de várias maneiras, as ajudam nesse sentido. A história do Oriente Médio nos
ensina o papel importante e também primordial desempenhado pelas diferentes comunidades cristãs no diálogo
inter-religioso e intercultural. Peçamos a Deus que doe a esta região do mundo a paz almejada, no respeito das
legítimas diferenças. Deus abençoe o Líbano e o Oriente Médio! Deus os abençoe a todos!". (SL) (Agência Fides
13/09/2012)
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