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Queridos irmãos e irmãs!

Faltam poucos dias para a viagem que me levará no meio de vós, a Sarajevo. Este pensamento
enche-me de alegria e desde já desejo dirigir a minha saudação mais cordial a todos vós que
viveis nessa cidade e na Bósnia e Herzegovina.

Irei ter convosco, com a ajuda de Deus, para confirmar na fé os fiéis católicos, apoiar o diálogo
ecuménico e inter-religioso e, sobretudo, para encorajar a convivência pacífica no vosso país.
Convido-vos a unir-vos às minhas orações, a fim de que esta viagem apostólica possa produzir os
frutos esperados pela Comunidade cristã e por toda a sociedade.

«A paz esteja convosco». Eis o lema da minha Visita. São as palavras com as quais Jesus
ressuscitado saudou os seus discípulos quando apareceu no meio deles no Cenáculo, na noite de
Páscoa. Ele, o Senhor, é a nossa força e esperança, aquele que nos doa a sua paz, para que a
acolhamos no nosso coração e a anunciemos com alegria e amor.

Por minha vez, preparo-me para ir ter convosco como um irmão mensageiro de paz, para exprimir
a todos — a todos! — a minha estima e amizade. Gostaria de anunciar a cada pessoa, família e
comunidade a misericórdia, a ternura e o amor de Deus.

Estimados irmãos da Bósnia e Herzegovina, garanto a todos vós o meu afecto e a minha forte
proximidade espiritual. Encorajo-vos, católicos, a permanecer ao lado dos vossos concidadãos
como testemunhas da fé e do amor de Deus, trabalhando por uma sociedade que caminhe rumo
à paz, no convívio e na colaboração recíproca.



Na expectativa de vos encontrar, invoco sobre Sarajevo e sobre todo o país a bênção do Senhor
e a materna protecção da Virgem Maria. Obrigado e até breve!
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