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Nota introdutória

Uma Visita OpOrtUna

«Cheios de gratidão pelo dom da compreensão recíproca» – 

afirmavam, em conclusão do encontro histórico de Havana de 2016, 

o Papa Francisco e o Patriarca Kirill – «que a bem-aventurada Virgem 

Maria, com a sua intercessão, encoraje à fraternidade aqueles que a 

veneram, para que, no tempo estabelecido por Deus, sejam reunidos 

em paz e harmonia num só povo de Deus para glória da Santíssima e 

indivisível Trindade!».

Foi à luz do espírito deste encontro e dos princípios da declara-

ção então assinada, na defesa do direito inalienável à vida e da família 

fundada no matrimónio, ato de amor entre um homem e uma mulher, 

que a Fundação A Junção do Bem decidiu endereçar ao metropolita 

Hilarion de Volokolamsk, presidente do Departamento das Relações 

Eclesiásticas Exteriores do Patriarcado de Moscovo, um convite para 

visitar Portugal e o Santuário de Fátima. 

Num mundo onde o Cristianismo é a religião mais perseguida, 

em que mais de 200 milhões de cristãos são vítimas de perseguição e 

em que certos grupos minoritários impõem, sob o pretexto da obser-

vância dos direitos do Homem, um totalitarismo secular sobre os que 
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não o aceitam, este encontro em Cuba e o apelo então feito pelo Papa 

dos católicos e pelo Patriarca dos ortodoxos russos, a rezar, com fer-

vor, pela unidade plena dos discípulos do Senhor, a unir esforços para 

testemunhar o Evangelho e o património comum da Igreja do primeiro 

milénio, a responder em conjunto aos desafios do mundo contempo-

râneo é, seguramente, sinal de esperança e imperativo a prosseguir. 

As intervenções e entrevistas do metropolita Hilarion, tido como 

a segunda figura da Igreja Ortodoxa Russa e uma das personalidades 

mais influentes na diplomacia eclesiástica internacional, constituíram 

uma ocasião única para conhecermos o seu pensamento sobre as gran-

des questões da atualidade e, também, as razões que terão justificado 

a opção dos três últimos responsáveis da Igreja Católica – São João 

Paulo II, o Papa Emérito Bento XVI e Sua Santidade o Papa Francisco 

– de atribuir uma tão expressiva atenção à intensificação das relações 

com os nossos irmãos ortodoxos. 

A visita a Portugal e o Santuário de Fátima do metropolita Hila-

rion ficou ainda gravada na nossa memória, no nosso espírito, como 

mais uma significativa expressão do «eixo mariano» que, por obra e 

graça da Senhora da Cova da Iria, uniu desde 1917 esta Terra de Santa 

Maria à distante Rússia, fazendo destas duas pátrias, irmanadas pela 

mesma devoção mariana, instrumentos de que talvez a Providência se 

queira agora servir para a realização da tão desejada união de católi-

cos e ortodoxos na mesma e única Igreja de Cristo.

A presença do metropolita Hilarion de Volokolamsk entre nós 

mereceu uma atenção particular do mundo institucional, eclesiástico e 

cultural, circunstância que, a par do fraterno acolhimento que o ro-

deou, do vivo interesse que as suas palavras suscitaram e da relevân-

cia e da oportunidade das suas reflexões, levaram a que a Fundação A 

Junção do Bem haja decidido propor e apoiar esta edição. 

Oeiras, 7 de Novembro de 2018

José Maria Dias Miranda 

Presidente da Fundação A Junção do Bem


