
A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO;
ASSINADA PELO SECRÉTARIO DE ESTADO,

AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO EUROPEU DA COMUNIDADE DE TAIZÉ

[Estrasburgo, 28 de dezembro de 2013 - 1° de janeiro de 2014]

 

Queridos jovens!

Roma recorda-se com alegria do vosso encontro europeu do ano passado e, sobretudo, da linda
noite de oração que reuniu ao redor do Papa Bento XVI milhares de jovens na Praça de São
Pedro. O Papa Francisco sente-se próximo de vós que agora estais reunidos em Estrasburgo e
nas cidades e nas aldeias da Alsácia e de Ortenau: uma terra dilacerada por guerras que
provocaram inúmeras vítimas, mas uma terra que também tem em si uma grande esperança,
aquela da construção da família europeia. Sendo realizado simultaneamente em dois países, o
vosso encontro é um sinal. A Europa que atravessou e atravessa ainda momentos difíceis,
necessita do vosso compromisso, da vossa fé e da vossa coragem.

Estais juntos para «procurar a comunhão visível de todos os que amam Cristo». É o projecto que
traçastes para os encontros em Taizé durante o ano de 2014. Estais cientes de que a divisão
entre cristãos constitui um grave obstáculo para a realização da missão que foi confiada à Igreja e
de que a «credibilidade do anúncio cristão seria muito maior se os cristãos superassem as
próprias divisões » (Exortação apostólica Evangelii gaudium, 244). O Papa partilha convosco esta
convicção de que podemos aprender muitas coisas uns dos outros, porque as realidades que nos
unem são muitas.

O Papa conta convosco a fim de que, através da vossa fé e testemunho, o espírito de paz e de
reconciliação do Evangelho se difunda entre os vossos conterrâneos. Do fundo do coração,
concede a sua bênção a vós, jovens participantes no encontro, aos irmãos de Taizé, aos pastores
e a todas as pessoas que vos recebem na Alsácia e em Ortenau.

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121229_taize_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_po.html


 

Pietro Parolin
Secretário de Estado de Sua Santidade
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