A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
POR OCASIÃO DA VIAGEM APOSTÓLICA À ROMÊNIA
[31 DE MAIO - 2 DE JUNHO DE 2019]
[Multimídia]

Amados irmãos e irmãs da Roménia!
Já faltam poucos dias para a viagem que me levará até vós. Este pensamento enche-me de
alegria e desejo desde agora dirigir a minha saudação mais cordial a todos vós.
Venho à Roménia, país bonito e acolhedor, como peregrino e irmão, e agradeço ao Presidente e
às demais Autoridades da Nação por me terem convidado e pela colaboração plena. Já sinto a
alegria de me encontrar com o Patriarca e com o Sínodo Permanente da Igreja Ortodoxa
Romena, assim como com os Pastores e fiéis católicos.
Os vínculos de fé que nos unem remontam aos Apóstolos, em particular o vínculo que unia Pedro
e André, o qual segundo a tradição levou a fé às vossas terras. Irmãos de sangue, foram-no
também ao derramar o sangue pelo Senhor. E entre vós ouve tantos mártires, até em tempos
recentes, como os sete Bispos Greco-Católicos que terei a alegria de proclamar Beatos. Aquilo
pelo que sofreram, até oferecer a vida, é uma herança muito preciosa para ser esquecida. E é
uma herança comum, que nos chama a não nos afastarmos do irmão que a partilha.
Venho até vós para caminhar juntos. Caminhamos juntos quando aprendemos a preservar as
raízes e a família, quando cuidamos do futuro dos filhos e do irmão que está ao nosso lado,
quando vamos além dos receios e das suspeitas, quando deixamos cair as barreiras que nos
separam dos demais. Sei que muitos estão a preparar intensamente a minha visita, e agradeçovos de coração.
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A todos garanto a minha proximidade na oração e envio a minha Bênção. E peço-vos, por favor,
que rezeis por mim. Até breve!
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