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Obrigado por me terdes recebido nesta bela Catedral episcopaliana de Saint John the Divine. É
uma grande alegria e consolação para mim estar convosco neste momento especial em que vós,
episcopalianos e católicos, cristãos de diferentes denominações, pessoas de boa vontade, vos
reunistes para o lançamento desta comunidade de formação chamada The Community At The
Crossing.  Queridos jovens, passareis aqui um ano de vida comunitária, de formação cristã e de
discernimento, de oração, de serviço aos jovens e aos pobres: sereis testemunhas do amor e da
ternura de Deus. “Vede como se amam uns aos outros”, disseram quantos viram a primeira
comunidade cristã, vede como vivem juntos com alegria e partilham os seus bens, vede como
rezam juntos, vede como estão próximos dos pobres. Espero e rezo a fim de que seja o que
acontece aqui em Saint John the Divine. Escolher o humilde caminho da vida comum vale mais
do que mil palavras.

E o nome At the Crossing  evoca o “cruzeiro” dentro desta Catedral, o ponto de intersecção entre
a nave e o coro que permite “atravessar” de um para o outro por detrás. Tem um significado
profundo. No cruzeiro significa um lugar de travessia e de encontro entre jovens de todas as
denominações cristãs. A minha esperança é que esta comunidade ofereça uma oportunidade
para reavivar o desejo de unidade dos cristãos e da sociedade de Nova Iorque e também nos
Estados Unidos. O futuro da fé no nosso mundo passa pela unidade dos cristãos. Sim, não
estamos de acordo em tudo. Sim, temos convicções que por vezes parecem incompatíveis ou são
incompatíveis... Mas é precisamente esta a razão pela qual escolhemos amar-nos uns aos outros.
O amor é mais forte do que todos os desacordos. Traz paz e a paz não parece possível.

Por isso, desejo que continueis a trabalhar juntos nisto para alcançar a unidade, e não
esqueçamos que At The Crossing  evoca a cruz de Cristo. Jesus Cristo é um vínculo mais forte e
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profundo do que as nossas culturas, as nossas escolhas políticas e até das nossas doutrinas. O
Senhor, o Senhor Jesus: olhai para Aquele que deu a sua vida por nós.

O meu mais profundo agradecimento, queridos jovens, pela coragem que tendes e pelo vosso
empenho. Obrigado à equipa da Cátedra episcopaliana de Saint John the Divine e à comunidade
Chemin Neuf por terem iniciado este projeto. O meu agradecimento ao cardeal Dolan e ao bispo
Dietsche porque acolheram e apoiaram esta iniciativa. O meu coração regozija-se quando penso
que a Arquidiocese católica e a Diocese episcopaliana de Nova Iorque estão a trabalhar lado a
lado. Obrigado pelo apoio e encorajamento do Dicastério para a Promoção da Unidade dos
Cristãos. E um agradecimento especial ao meu irmão e amigo Justin Welby por encorajar este
projeto desde o seu início, obrigado pelas suas palavras. Obrigado a todos vós.

Go on, go on.
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