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A Sua Santidade 

ALEXIS II

Patriarca de Moscovo

e de todas as Rússias 

Tive conhecimento de que, num futuro bastante próximo, Vossa Santidade irá a Belgrado, capital do país em que se

verifica um conflito armado que está a provocar imensos sofrimentos humanos. Testemunhos de grande preocupação

pela situação na República Federal da Jugoslávia têm-me sido enviados, e eu mesmo me sinto profundamente

apreensivo. 

É-me de profundo conforto saber que Vossa Santidade irá a esse lugar para visitar o venerável Patriarca Pavle e a

Igreja sérvia, anunciando assim a mensagem pascal de paz e exprimindo a solidariedade cristã com todas as vítimas de

perseguições e violência, que infelizmente atingem essa região desde há muito tempo. É minha firme esperança de que

aqueles com quem se encontrar acolham a mensagem da qual Vossa Santidade é portador, reconhecendo nela o único

caminho para restabelecer a tranquilidade e estabilidade, de maneira que toda a pessoa, qualquer que seja a sua

proveniência étnica, religiosa ou política, possa viver em harmonia com os outros. 

A todos os que professam o Evangelho da Paz cabe o dever de proclamar, de maneira unânime, que toda a espécie de

violência, de purificação étnica e de deportação de populações, e a exclusão de povos da vida social jamais devem ser

consideradas como meios de se chegar a soluções civilizadas para os problemas, que não podem ser resolvidos senão

por processos respeitosos da lei. Com muita frequência, a violência parece ser a fórmula mais fácil para resolver

situações difíceis. 

Uno-me a Vossa Santidade na oração, pedindo ao Senhor Ressuscitado que derrame as suas bênçãos nos corações

que agora estão privados dos bens mais fundamentais, e faça reinar a paz nessa terra bem-amada que sofre há tanto

tempo. A sua visita produza frutos e nos ajude a todos a ser portadores da consolação diante deste drama humano! 



Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com

Vossa Santidade (cf. 2 Cor 13, 13)!

Vaticano, 18 de Abril de 1999.
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