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Bom dia! Vê-se que entendem o italiano...

Saúdo-vos! Para mim esta visita é um prazer. Espero que esta viagem vos seja muito fecunda,
pois conhecer outras pessoas e outras culturas nos faz sempre bem, nos faz crescer.

E por quê? Porque se nos isolarmos em nós mesmos, só teremos o que temos, não poderemos
crescer culturalmente; mas se formos ao encontro de outras pessoas, culturas, modos de pensar
e religiões, sairemos de nós e começaremos a aventura tão bonita chamada «diálogo».

O diálogo é muito importante para a nossa maturidade, pois no confronto com o outro, com as
demais culturas, inclusive no confronto sadio com as outras religiões nós crescemos: crescemos
e amadurecemos.

Sem dúvida, há um perigo: se no diálogo nos fecharmos e nos irarmos, poderemos contestar; é o
perigo da altercação, e isto não está bem, porque dialogamos para nos encontrarmos, não para
impugnar.

E qual é a atitude mais profunda que devemos ter para dialogar e não altercar? A mansidão, a
capacidade de encontrar as pessoas, de encontrar as culturas com a paz; a capacidade de fazer
perguntas inteligentes: «Mas por que pensas assim? Por que esta cultura é assim?». Ouvir o
próximo e depois falar. Primeiro ouvir, depois falar. Tudo isto é mansidão. Se tu não pensas como
eu — sabes... penso de outro modo, não me convences — mas somos amigos à mesma; ouvi



como tu pensas e tu ouviste como eu penso.

E sabeis algo, algo importante? É este diálogo que faz a paz. Não se pode ter paz sem diálogo.
Todas as guerras e lutas, todos os problemas insolúveis, com os quais nos confrontamos existem
devido à falta de diálogo. Quando existe um problema, dialogo: isto leva à paz. É isto que desejo
a vós nesta viagem de diálogo: que saibais dialogar; como pensa esta cultura, como isto é bonito,
não gosto disto, mas dialogando. Assim crescemos. Desejo-vos isto, e uma boa viagem em
Roma. Desejo o melhor para vós, para a vossa escola, para as vossas famílias. Deus abençoe
todos vós. Obrigado!
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