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VATICANO - O PAPA AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO “TRUTH,
JUSTICE, LOVE, FREEDOM: PILLARS OF PEACE" - “UNAM AS SUAS VOZES À
MINHA PARA REPETIR QUE SANTO NOME DE DEUS NAO PODE JAMAIS
SER USADO PARA FOMENTAR A VIOLÊNCIA OU O TERRORISMO”
Cidade do Vaticano (Agencia Fides) – Esta manhã, 2 de dezembro, o Santo Padre João Paulo II recebeu em
audiência os participantes do debate: "Truth, Justice, Love, Freedom: Pillars of Peace", promovido pelo Pontifício
Conselho para o Diálogo Intereligioso. Ao saudá-los, o Papa agradeceu primeiramente aos organizadores, em
particular, o Secretário do Pontifício Conselho para o Diálogo Intereligioso, Arcebispo Pier Luigi Celata, e o
Responsável da Organização para a cultura islâmica e as comunicações de Teerã, Aiatolá Mahmoud Mohammadi
Araqi.
“Adverte-se hoje uma necessidade particularmente urgente de diálogo, de compreensão e de cooperação entre as
grandes religiões, especialmente o Cristianismo e o Islamismo – destacou o Santo Padre. A religião, de fato, é
chamada a construir pontes entre os indivíduos, os povos e as culturas; a ser sinal de esperança para a
humanidade. Apelo a vocês, e a todos os homens e mulheres de boa vontade, para unirem suas vozes à minha, ao
repetir que o santo nome de Deus não deve jamais ser usado para fomentar a violência e o terrorismo, e promover
a exclusão”. O Papa também destacou que o diálogo e a cooperação poderão fazer muito para ajudar os Cristãos e
Muçulmanos a tornarem-se instrumentos cada vez mais eficazes para promover a paz no mundo. (S.L.) (Agencia
Fides 2/12/2003 – Linhas 17; Palavras 229)
> LINKS
O texto integral do discurso do Santo Padre, em inglês, está disponível em nosso site::
http://www.fides.org/eng/magistero/2003/jpii_mess_021203.html:
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