
A Santa Sé

CARTA DO PAPA FRANCISCO
AO GRÃO-IMAME DE AL-AZHAR POR OCASIÃO

DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
A FAVOR DE JERUSALÉM

 

 

Ao Ilustre Doutor Ahmad Al-Tayyib Grão-Imame de Al-Azhar
Excelência

Recebi a sua carta de 16 de dezembro passado, relativa à Conferência internacional de Al-Azhar
a favor de Jerusalém, que terá lugar a 17 de janeiro. Agradeço o seu gentil convite, assim como
as amáveis expressões de estima que desejou exprimir-me, as quais retribuo cordialmente.

Como Vossa Excelência salientou, naquele dia estarei comprometido numa Viagem apostólica,
mas desde já garanto que continuarei a invocar Deus pela causa da paz, de uma paz verdadeira,
real. Em particular, elevo fervorosas preces a fim de que os responsáveis pelas Nações, as
Autoridades civis e religiosas em toda a parte se comprometam a evitar novas espirais de tensão
e a apoiar todos os esforços para que prevaleçam a concórdia, a justiça e a segurança para as
populações daquela Terra abençoada, que me está muito a peito.

Por sua vez, a Santa Sé não cessará de recordar com urgência a necessidade de uma retomada
do diálogo entre Israelenses e Palestinianos para uma solução negociada, finalizada à
coexistência pacífica de dois Estados dentro dos confins que concordaram entre si e
reconhecidos internacionalmente, no pleno respeito da natureza peculiar de Jerusalém, cujo
significado vai além de qualquer consideração acerca de questões territoriais. Só um estatuto
especial, também ele garantido internacionalmente, poderá preservar a sua identidade, a sua
singular vocação de terra de paz que os Lugares sagrados evocam, e o seu valor universal,
permitindo um futuro de reconciliação e esperança para a região inteira.

Éesta a única aspiração de quem se professa autenticamente crente e não se cansa de implorar

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2018/1/15/viaggioapostolico-cile-peru.html


com a oração um futuro de fraternidade para todos. Com estes sentimentos, desejo renovar-lhe a
minha saudação cordial, invocando do Altíssimo todas as bênçãos para a sua pessoa e para a
alta responsabilidade que desempenha.

Vaticano, 10 de janeiro de 2018

Francisco
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