
A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
 POR OCASIÃO DA VIAGEM APOSTÓLICA

 AOS EMIRADOS ÁRABES

[Multimídia]

 

Querido povo dos Emirados Árabes Unidos Al Salamu Alaikum / a paz esteja convosco!

Sinto-me feliz por poder visitar daqui a poucos dias o vosso país, terra que procura ser um
modelo de convivência, de fraternidade humana e de encontro entre diversas civilizações e
culturas, onde muitos encontram um lugar seguro para trabalhar e viver livremente, no respeito
pelas diversidades.

Alegro-me por me encontrar com um povo que vive o presente com o olhar dirigido para o futuro.
Com razão o Xeque Zayed, fundador dos Emirados Árabes Unidos, de honrada memória,
declarava: «A verdadeira riqueza não consiste apenas nos recursos materiais, mas nas pessoas
que constroem o futuro da sua nação... A verdadeira riqueza são os homens».

Agradeço imensamente a Sua Alteza o Xeque Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, que
me convidou para participar no encontro inter-religioso sobre o tema “Fraternidade humana”. E
estou grato às demais autoridades dos Emirados Árabes Unidos pela ótima colaboração,
generosa hospitalidade e fraterno acolhimento oferecidos nobremente a fim de realizar esta visita.

Agradeço ao amigo e querido irmão o Grande Imã de Al-Azhar, Dr. Ahmed Al-Tayeb, e a quantos
colaboraram para a preparação do encontro, pela coragem e vontade de afirmar que a fé em
Deus une e não separa, aproxima até na distinção, afasta da hostilidade e da aversão.

Estou feliz por esta ocasião que me foi oferecida pelo Senhor para escrever, na vossa querida
terra, uma nova página da história das relações entre as religiões, confirmando que somos
irmãos, embora sendo diferentes.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2019/1/31/videomessaggio-emiratiarabiuniti.html


Com alegria preparo-me para encontrar e saudar “eyal Zayid fi dar Zayid / os filhos de Zayid na
casa de Zayid”, terra de prosperidade e paz, terra de sol e harmonia, terra de convivência e
encontro!

Agradeço-vos muito e ver-nos-emos em breve! Rezai por mim!
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