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Ilustres Hóspedes
Prezados Amigos

Na conclusão desta Dia intenso, desejo agradecer a todos vós. Transmito a minha profunda
gratidão àqueles que tornaram possível o encontro hodierno. Agradecemos em especial a
quantos, mais uma vez, nos hospedaram: a cidade de Assis, a comunidade desta Diocese com o
seu Bispo e os filhos de São Francisco que conservam a preciosa herança espiritual do
Pobrezinho de Assis. Obrigado também aos numerosos jovens que realizaram a peregrinação a
pé de Santa Maria dos Anjos para testemunhar como, entre as novas gerações, há muitos que se
empenham para superar violências e divisões, e para ser promotores de justiça e paz.

O evento de hoje é uma imagem de como a dimensão espiritual é um elemento-chave na
construção da paz. Através desta peregrinação singular pudemos manter um diálogo fraterno,
aprofundar a nossa amizade e reunir-nos em silêncio e oração.

Depois de termos renovado o nosso compromisso pela paz e de trocado um sinal de paz
recíproco, sentimo-nos ainda mais profundamente comprometidos, com todos os homens e
mulheres das comunidades que representamos, no nosso caminho humano comum.

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2011/index_assisi.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2011/index_assisi.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2011/index_assisi.html
http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_THDD99WN


Não nos separamos; continuaremos a encontrar-nos, a estar unidos neste percurso, em diálogo,
na edificação diária da paz e no nosso compromisso em prol de um mundo melhor, no qual cada
homem, mulher e todos possam viver de acordo com as suas legítimas aspirações.

Estou grato de coração a todos vós aqui presentes, por terdes aceite o meu convite a vir a Assis
como peregrinos da verdade e da paz, e saúdo cada um de vós com as palavras de São
Francisco: O Senhor vos conceda a paz!
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