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Estimados amigos

É-me grato dar as boas-vindas aos participantes no Colóquio sobre o tema:  "Verdade, Justiça,
Amor e Liberdade". Saúdo de maneira particular o Secretário do Pontifício Conselho para o
Diálogo Inter-Religioso, o Arcebispo D. Luigi Celata, e o Chefe da Organização para a Cultura e
as Comunicações Islâmicas em Teerão, Aiatolá Mahmoud Mohammad Araqi. Estou agradecido a
ambas as instituições por terem desejado promover este acontecimento, que é o quarto destes
Colóquios por eles organizados.

Hoje em dia, há urgente necessidade de diálogo, de compreensão e de cooperação entre as
grandes religiões do mundo, de modo particular entre o cristianismo e o islamismo. Com efeito, a
religião é chamada a construir pontes entre os indivíduos, os povos e as culturas, a constituir um
sinal de esperança para a humanidade. Exorto-vos, assim como todos os homens e mulheres de
boa vontade, a unir as vossas vozes à minha, enquanto reitero que o santo nome de Deus nunca
deve ser usado para encorajar a violência ou o terrorismo, nem para promover o ódio ou a
exclusão.

Estou persuadido de que o vosso diálogo e a vossa cooperação constantes, de que o vosso
Colóquio constitui um exemplo eloquente, contribuirá em grande medida para fazer com que os
cristãos e os muçulmanos sejam instrumentos cada vez mais eficazes de paz no nosso mundo.
Deus Todo-Poderoso abençoe os vossos esforços e incuta em toda a humanidade a coragem e a
fortaleza de que precisa para abraçar a verdade, a justiça, o amor e a liberdade como autênticos



pilares de paz.
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