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Caríssimo, 

 

A epidemia do Corona virus nos pede de manifestar com a oraçao nossa 
solidariedade às vitimas com os seus familiares. Mas uma vez experimentamos o 
quanto e fragil a nossa humanidade e como essa fragilidade nos faz sentimos "iguais" 
e nos ajuda a vencer a tentaçao de experimentar as nossas pertencas em termos 
distantes, desconfiados e hostis. 

 
           Por essa razao, no habitual compromisso do dia 27 de cada mês, no qual 
pedimos às mais diversas expressoes religiosas de unirem-se espiritualmente conosco 
discipulos de Jesus Cristo na oraçaoo pela Paz, queremos voltar a nossa atençao à 
China e os numerosos povos, etnias e culturas que a habitam. Especialmente pedimos 
para rezar por quantos nesse paìs vivem uma situaçao de pobreza que talvez os 
expoe ainda mais ao contagio e às suas consequencias mais graves. Ao, mesmo 
tempo queremos voltar a nossa atençao àqueles que ali sofrem tambem vendo os seus 
direitos violados. Segundo as agências internacionais persistem violaçoes dos direitos 
dos trabalhadores, da liberdade de expressao e da liberdade religiosa. Esperamos que 
as ùltimas fases do dialogo entre a Santa Sè e a China no tocante à liberdade religiosa 
seja um sinal de crescimento para todos, naquele imenso paìs, de um clima de maior 
tolerancia e compreensao das diferenças etnicas e culturais. Desejamos que contribua 
e isso tambem o desenvolvimento do dialogo no plano internacional para além dos 
interesses economicos e geo-politicos.  

No dia 27 de fevereiro, cada um com a própria comunidade, segundo a 
própria tradiçao de culto ou no silêncio da própria casa, dirija ao Deus ùnico uma 
profunda oraçao por esse grande paìs e por todos os seus filhos espalhados no 
mundo. 

 

O Senhor vos de a Paz.  

 

+ Domenico Sorrentino, vescovo 
 


