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Ilustres Senhoras e Senhores!

Acompanhados pelo Cardeal Philippe Barbarin e pelos Bispos da Província de Lyon, realizai um
percurso que prolonga o Jubileu da Misericórdia. Nesta ocasião, é-me grato saudar-vos de
coração e poder dirigir-me brevemente a vós.

No atual contexto internacional, marcado por frustrações e temores, intensificados pelos
atentados e pela violência cega que dilaceram tão profundamente o vosso país, é ainda mais
importante procurar e desenvolver o sentido do bem comum e do interesse geral. Assim gostaria,
com os Bispos da França, de frisar a necessidade, «num mundo que muda, [de] reencontrar o
sentido da política». Os Bispos redigiram este documento agora, e recordo-me daquele de há
vinte anos, «Réhabiliter la politique», que fez muito bem. E agora este, que também fará bem.
Inegavelmente, a sociedade francesa é rica de potencialidades e diversidades chamadas a
tornar-se oportunidades, contanto que os valores republicanos de liberdade, igualdade e
fraternidade não sejam ostentados só de modo ilusório, mas aprofundados e entendidos em
relação ao seu verdadeiro fundamento, que é transcendente. Está plenamente em jogo um
autêntico debate sobre valores e orientações reconhecidos comuns a todos. Em tal debate os
cristãos são chamados a participar com os crentes de todas as religiões e todos os homens de
boa vontade, até não crentes, para promover o crescimento de um mundo melhor.

Neste sentido, a busca do bem comum que vos anima vos leve a ouvir com atenção especial as

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2016/11/30/politici-francesi.html


pessoas em condição de precariedade, sem esquecer os migrantes que fugiram dos seus países
por causa da guerra, da miséria, da violência. Assim, no exercício das vossas responsabilidades,
podeis contribuir para a edificação de uma sociedade mais justa e mais humana, de uma
sociedade hospitaleira e fraterna.

Confiando o vosso percurso a Cristo, nascente da nossa esperança e do nosso compromisso ao
serviço do bem comum, invoco a Bênção do Senhor sobre vós, as vossas famílias, o vosso país e
os Bispos que vos acompanham. Obrigado!
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