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Para o Juntos não há alternativa. 
«Unidos na diversidade». Esta esperança europeia é, agora, mais atual do que nunca. A 
Europa não deve tornar-se uma fortaleza e erguer novas fronteiras. Para o Juntos não há 
alternativa. É possível viver, juntos, uma diversidade reconciliada. 
O Evangelho – uma fonte de esperança  
Jesus Cristo rezou pela unidade e deu a sua vida por isso. É o que o Evangelho nos diz. Há 
quase 2000 anos que é uma força determinante para a cultura na Europa.  
Jesus Cristo ensina-nos o amor sem limites por todas as pessoas. Ele mostra-nos o caminho da 
misericórdia e da reconciliação: nós podemos pedir perdão e perdoarmo-nos mutuamente. O 
Evangelho de Jesus Cristo é uma potente fonte de onde nós podemos ir buscar a esperança 
para o futuro. 
A Europa – uma cultura do respeito e da estima  
As experiências terríveis das Guerras mundiais ensinaram-nos que a paz é um precioso 
tesouro que temos que conservar. O nosso futuro deve ser caracterizado por uma cultura do 
respeito e da estima pelo outro, mesmo se for estrangeiro.  
A unidade é possível – Ultrapassar as divisões 
Pedimos a todos os cristãos, especialmente aos responsáveis das Igrejas, que superem as 
divisões. Elas provocaram sofrimento, violência, injustiça, e enfraqueceram a credibilidade do 
Evangelho. Enquanto cristãos, nós queremos, juntos, viver reconciliados e em plena 
comunhão. 
O nosso compromisso  
Viver o Evangelho de Jesus Cristo e testemunhá-lo com a palavra e com os factos. 
Percorrer o caminho da reconciliação e ajudar as nossas comunidades, Igrejas, povos e 
culturas para que possam viver «unidas na diversidade»  
Ir ao encontro de pessoas de convicções e religiões diferentes com respeito, e procurar o 
diálogo com elas. 
Comprometermo-nos para que no mundo cresça a benevolência e a paz.  
Ter a convicção de que viver juntos na Europa é mais forte do que qualquer receio e egoísmo.  
Pôr a nossa confiança no Espírito Santo, que renova e vivifica continuamente o mundo.   


