Aos participantes do encontro internacional dos Centros do
MPpU
reunidos em Castelgandolfo

Rocca di Papa, 24 de junho de 2016
Caríssimas e caríssimos,
Vocês estão reunidos num momento particularmente significativo para a vida do
Movimento Político pela Unidade, na comemoração dos 20 anos do seu nascimento, um
momento sem dúvida estimulante para todos os que trabalham em prol da paz e da
fraternidade universal.
Expresso as minhas mais calorosas felicitações a vocês e a todas as pessoas
que vocês representam, de povos e culturas diferentes, mas unidos por aquele sonho de
fraternidade que Chiara Lubich nos fez contemplar como algo real e pela qual todos nós
trabalhamos.
O seu ideal de unidade, nascido durante a Segunda Guerra Mundial, se manifesta
logo na sua dimensão social, acionando novos recursos para colaborar na restauração e
recomposição de uma humanidade dilacerada pelas guerras, pela violência, pelo ódio e
pelas injustiças. Desde então, diante de cada novo conflito, Chiara propôs com
tenacidade a lógica evangélica do amor, a cultura do encontro, do diálogo, da legalidade,
dos direitos humanos, direcionado a todos os ambientes da vida social. É este o caminho
que continua nos indicando também hoje diante de tantos conflitos que causam grandes
sofrimentos a pessoas e povos de todas as latitudes.
Se os membros do nosso Movimento são conhecidos como "Apóstolos do
diálogo", a mesma coisa e ainda muito mais devem ser aqueles que aderem ao
Movimento Político pela Unidade.
Conhecendo o cenário dos grandes desafios políticos de hoje, nacionais e
internacionais, vocês se reuniram para confirmar solenemente o empenho, após vinte
anos do nascimento do MPpU, de doarem a vida pela fraternidade universal, sintetizando
o pensamento e a ação de vocês nas linhas programáticas contidas na Charta.
Desejo que, colaborando com todas as pessoas que no Movimento se dedicam
ao diálogo com a cultura contemporânea segundo as várias disciplinas e em sinergia com
o Movimento Humanidade Nova e os Jovens por um Mundo Unido, o empenho de vocês
possa testemunhar a elevada vocação política como "amor dos amores" e o sonho de que
o mundo unido possa um dia ser realidade.
Estejam certos da minha proximidade e do meu apoio, assim como o de todo o
Movimento.
Com afeto,
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