
A Santa Sé

INTERCÂMBIO DE MENSAGENS
ENTRE O SANTO PADRE BENTO XVI
E O PATRIARCA ALEIXO II

CARTA DO SANTO PADRE BENTO XVI

A Sua Santidade ALEIXO II
Patriarca de Moscovo e de todas as Rússias

A visita a Moscovo do Senhor Cardeal Etchegaray, para partilhar com toda a Comunidade cristã
russa a alegria da dúplice celebração do aniversário e do onomástico de Vossa Santidade,
proporciona-me a grata oportunidade de lhe enviar os meus fervorosos e cordiais bons votos.

Desejo unir-me cordialmente a esta feliz celebração, invocando do Senhor abundantes bênçãos
para a sua Pessoa e para o seu ministério, generosamente dedicado à grande causa do
Evangelho.

Os gestos e as palavras de renovada fraternidade entre os Pastores da grei do Senhor indicam
como uma colaboração cada vez mais intensa na verdade e na caridade contribui para
incrementar o espírito de comunhão, que deve guiar os passos de todos os baptizados.

O mundo contemporâneo precisa de ouvir vozes que indicam o caminho da paz, do respeito por
todos, da condenação de qualquer violência, da dignidade superior de cada pessoa e dos inatos
direitos que lhe competem.

Com estes sentimentos, formulamos-lhe cordiais votos de boa saúde; a exemplo e com a
intercessão de Santo Aleixo, possa Vossa Santidade continuar a cumprir fecundamente a missão
que Deus lhe confiou.

Vaticano, 17 de Fevereiro de 2006.

PAPA BENTO XVI



CARTA DE SUA SANTIDADE ALEIXO II
PATRIARCA DE MOSCOVO E DE TODAS AS RÚSSIAS

22 de Fevereiro de 2006

A Sua Santidade o Papa Bento XVI
Santidade

Agradeço-lhe de coração os cordiais bons votos e expressões de recordação na oração que me
enviou por ocasião do meu aniversário e onomástico, e que que me foram transmitidos por Sua
Eminência o Cardeal Roger Etchegaray.

No nosso tempo, no qual o secularismo se está a desenvolver rapidamente, o cristianismo
encontra-se diante de graves desafios que precisam de um testemunho comum.

Tenho a certeza de que uma das tarefas prioritárias para as nossas Igrejas, que têm uma visão
comum sobre os numerosos problemas actuais do mundo contemporâneo, deve ser hoje a
defesa e a afirmação na sociedade dos valores cristãos, dos quais a humanidade vive há mais de
um milénio.

Faço votos por que, para isto, contribua também a rápida resolução dos problemas existentes
entre as duas Igrejas.

Retribuo na oração a Vossa Santidade os votos de boa saúde, invocando a abundante ajuda
divina para o cumprimento do alto cargo de Primaz da Igreja Católica Romana.

Con afecto no Senhor,

ALEKSIJ II
PatriarcadeMoscovoedetodaaRus'
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