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SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II

  Jerusalém, 23 de Março de 2000

 

Reverendíssimos Grão-Rabinos

Écom profundo respeito que vos visito hoje aqui e vos agradeço ter-me recebido no Hechal
Shlomo. Decerto este é um encontro particularmente significativo que espero e rezo promoverá
os contactos entre cristãos e judeus, tendo em vista a consecução de um entendimento cada vez
mais profundo da relação histórica e teológica entre as nossas respectivas heranças religiosas.

Pessoalmente, sempre desejei ser incluído entre as pessoas que, de ambos os lados, trabalham
para superar antigos preconceitos e garantir um reconhecimento sempre mais vasto e completo
do património espiritual, compartilhado por judeus e cristãos. Reitero aqui o que disse por ocasião
da minha visita à Comunidade Judaica de Roma, ou seja, que nós cristãos reconhecemos que a
herança religiosa judaica é intrínseca à nossa fé:  "Sois os nossos irmãos maiores" (Discurso na
Sinagoga de Roma, 13 de Abril de 1986, em:  ed. port. de L'Osservatore Romano de 20/IV/86, n.
4). Fazemos votos por que o povo judaico reconheça que a Igreja condena totalmente o anti-
semitismo e todas as formas de racismo, porque se opõem de maneira radical aos princípios da
cristandade. Devemos trabalhar juntos para construir um futuro em que não haja mais
antijudaísmo entre os cristãos, nem sentimentos anticristãos entre os judeus.

Temos muito em comum. Juntos, podemos fazer muito pela paz, pela justiça, por um mundo mais
humano e fraterno. O Senhor do céu e da terra nos conduza para uma nova e frutuosa era de
respeito e cooperação mútuos, para o benefício de todos.



Obrigado!
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