Carta Comum MEET IR 2019

Eu festejo a Páscoa. Tu não? Não faz mal.
Cremos em algo diferente, não estranhes, é normal.
Quero-te conhecer e entender como pensas.
Aceitar e respeitar o que dizes, mas sem sentenças.
Temos algo em comum.
Quero saber o que é.
Um por todos, todos por um.
Eu e tu temos uma fé.

És assim tão diferente do outro?
19 jovens, 8 comunidades religiosas, 4 dias, 1 casa.
Num mundo cheio de diferenças, conflitos e crenças diversas, numa sociedade em que
encontramos, diariamente, controvérsia, existirá espaço para o convívio, diálogo, partilha
consenso e paz?
É mais fácil isolarmo-nos junto daqueles com quem concordamos. Sair do ninho pode parecer
desafiante ou até mesmo impossível. Mas nós decidimos dar um passo em frente. Como tal,
decidimos aprender um pouco mais sobre o que é o diálogo inter-religioso. Não é imposição
nem individualismo, discórdia ou manipulação. É partilha de opiniões, interacção, construção e
união.
Então, neste caso, o que é a união?
União é nadar com os santos dos últimos dias, evangélicos e hindus. É saber que os Bahai
cantam com ismaelitas, os adventistas têm sentido de humor, que ninguém dança como os
católicos e que os lusitanos são os melhores na mímica. É saber que a alegria, o diálogo e o
serviço nos ligam, constroem, incluem, instruem e nos unem. É reconhecer que, no fim do dia,
o desejo por uma sociedade justa, responsável e ativa rompe qualquer divergência.
Não vamos limitar o que vivemos aqui ao sonho, e o que aprendemos ao passageiro. A partilha
de vivências foi real, e o desejo de quebrar antigas barreiras e criar novas pontes foi e é
sincero.
A canção da amizade é, por vezes, desafinada, e o seu ritmo incerto. No entanto, sempre
melódica face ao desafio de criar um mundo de todos para todos. Juntem a vossa voz à nossa
e, em harmonia, esta canção ressoará em cada um de nós.

