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1. «O Deus da paz esteja com todos vós» (Rm 15, 32).

Caríssimos Irmãos e Irmãs, desejo saudar-vos com as palavras que o Apóstolo Paulo dirigiu aos
Romanos, para vos manifestar o meu afecto e a alegria profunda que sinto ao encontrar-me pela
primeira vez no meio de vós, aqui na Roménia, juntamente com Sua Beatitude o Patriarca
Teoctisto. Agradeço-vos o festivo e caloroso acolhimento, que brota da fé n'Aquele que está
sempre presente onde dois ou três estão reunidos no seu nome: Jesus Cristo, nosso Senhor (cf.
Mt 18, 20).

2. Cristo acompanha desde sempre as vicissitudes da Nação romena. Com efeito, como não
recordar que a evangelização e a formação das primeiras comunidades cristãs coincidiram com a
própria formação do vosso antigo e nobre Povo? Como deixar de notar com gratidão que, desde
o início, o Evangelho impregnou profundamente a vida e os costumes, tornando-se fonte de
civilização e princípio de síntese entre os diversos aspectos da sua cultura? Graças à fé cristã,
este País, ligado à memória de Trajano e à romanidade, que evoca no próprio nome o Império
Romano mas traz em si também a marca da civilização bizantina, tornou-se ao longo dos séculos
uma ponte entre o mundo latino e a ortodoxia, assim como entre a civilização helénica e os povos
eslavos.

A história da vossa fé é representada de maneira significativa pelas pinturas, presentes em
inúmeras fachadas das vossas igrejas que, apesar dos ventos e das chuvas, continuam a
anunciar o amor de Deus pelos homens. Também os romenos, nas trágicas vicissitudes
históricas, passadas e recentes, conservaram com coragem o dom da fé cristã, resistindo a



perseguições violentas e a propostas insidiosas de uma vida sem Deus.

Ao dar graças ao Senhor por tantos testemunhos luminosos, que floresceram na terra romena,
formulo votos por que a fé em Cristo se enraize sempre mais nos vossos corações e resplandeça
na vossa vida, para ser transmitida íntegra às gerações futuras.

3. Caros romenos, o Senhor acompanhe o caminho do vosso Povo rumo ao terceiro milénio
cristão! Suscite nos vossos corações projectos e esperanças de bem e vos dê a força para
construirdes a civilização do amor, fundada sobre a justiça e a solidariedade, sobre o empenho
em prol do bem comum e de uma convivência verdadeiramente fraterna.

Em particular, faço votos por que um crescente entendimento entre quantos se honram do nome
cristão ― ortodoxos, católicos dos diversos ritos e protestantes das várias denominações ― seja
fermento de unidade e de concórdia no interior da vossa Pátria e no próprio Continente europeu.

A paz de Cristo esteja sempre convosco. Amém!
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