A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
PARA O XXV CONGRESSO ECUMÉNICO INTERNACIONAL
DE ESPIRITUALIDADE ORTODOXA
[BOSE, 6-9 DE SETEMBRO DE 2017]

A Frei Enzo Bianchi
Mosteiro de Bose
Por ocasião da abertura do XXV Congresso Ecuménico Internacional de Espiritualidade Ortodoxa,
desejo dirigir a todos vós, organizadores e participantes, a minha cordial saudação. Em particular,
gostaria de fazer chegar um caloroso abraço de paz a Sua Santidade o Patriarca Ecuménico, o
caríssimo Irmão Bartolomeu, e a Sua Beatitude Theodoros, Patriarca de Alexandria: a vossa
importante presença honra os 25 anos do Congresso que o Mosteiro de Bose organiza em
colaboração com as Igrejas Ortodoxas e corrobora a sua contribuição para o caminho comum
rumo à plena unidade. O tema deste ano, «o dom da hospitalidade», é sugestivo e atual. É
verdade, a hospitalidade é um dom, um dom que antes de tudo recebemos: somos hóspedes de
um mundo criado para nós e que deve ser preservado, mas estamos também de passagem aqui
em baixo, estrangeiros na terra, porque hóspedes enviados e esperados nos céus, onde se
encontra a nossa cidadania (cf. Fil 3, 20).
Entretanto, como discípulos viandantes, somos chamados a fixar o olhar sobre o que não
conhece ocaso, sobre a caridade que nunca terá fim (cf. 1 Cor 13, 8), a acolher-nos uns aos
outros como dons do Senhor, a favorecer o cuidado e o afeto recíprocos, a «ter compaixão,
participar na dor de quantos sofrem, considerar como um próprio mal as desventuras dos outros»
(N. Cabasilas, Vida em Cristo, VI, 8). Desejo-vos que esta chamada seja revigorada pela escuta
humilde e sincera e pelas reflexões destes dias, para que cresçam cada vez mais sentimentos
fraternos e amadureça uma autêntica “hospitalidade do coração”, de modo que, enquanto
peregrinamos juntos rumo ao Reino, sejamos impulsionados a empreender passos mais
corajosos e concretos rumo à plena comunhão.
Com estes sentimentos invoco sobre vós e sobre os trabalhos do Congresso a abundância dos
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dons do Espírito, e peço-vos que me reserveis um lugar nas vossas orações.

Vaticano, 18 de agosto de 2017
Francisco
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