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Domingo, 23 de Janeiro de 2005

 

1. Está a decorrer nestes dias a "Semana de oração pela unidade dos cristãos", que se concluirá
em Roma, como é habitual, com a celebração das Vésperas, a 25 de Janeiro, na Basílica de São
Paulo Fora dos Muros. Unir-me-ei espiritualmente a esta liturgia, na qual participarão
representantes de outras Igrejas e Confissões cristãs, e que será celebrada pelo Cardeal Walter
Kasper, Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos.

2. Convido as comunidades cristãs a viver intensamente este anual encontro espiritual, que nos
faz saborear, de certo modo, a alegria da plena comunhão pelo menos no desejo e na invocação
coral.

De facto, torna-se sempre mais evidente a consciência de que a unidade é, em primeiro lugar, um
dom de Deus a ser implorada incessantemente na humildade e na verdade.

3. Maria Santíssima, Mãe da Igreja, nos ajude a superar qualquer obstáculo e a obter quanto
antes este dom. Exorto de coração cada crente, especialmente os jovens, a prolongar durante
todo este ano o compromisso ecuménico e a tornar-se em todos os lugares instrumentos e
testemunhas da plena comunhão invocada por Cristo no Cenáculo.

Depois do Angelus

Celebra-se hoje em Roma a Jornada da Escola Católica, sobre o tema "Igreja, família e escola: 
juntos para educar". Para renovar este compromisso estão presentes na Praça de São Pedro
dirigentes, professores, pais e alunos das escolas católicas de Roma, juntamente com os



responsáveis pastorais da Diocese. Dirijo-lhes a minha saudação afectuosa e reconhecedora,
com votos de que o serviço precioso oferecido pelas escolas católicas seja cada vez mais
apreciado e defendido pela comunidade tanto eclesial como civil.
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