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  MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS BISPOS AMIGOS DOS FOCOLARES

 

 

Venerados Irmãos1. É com alegria que envio a cada um de vós a minha cordial saudação, Bispos amigos do Movimento

dos Focolares, que participais no vigésimo segundo Congresso ecuménico que, por causa dos trágicos acontecimentos

dos últimos dias, tivestes que transferir de Istambul para Rocca di Papa.Não pudestes visitar a venerada Igreja de Santo

André de Constantinopla, mas acolhe-vos contudo, com grande alegria, a Igreja dos Santos Pedro e Paulo em Roma e

oferece-vos a hospitalidade reservada aos irmãos em Cristo.2. O programa deste vosso encontro anual está centrado na

frase da Sagrada Escritura:  "Todos vós sois um em Cristo" (Gl 3, 28). Trata-se de um tema actual como nunca:  ele

pode dar uma resposta válida às graves dilacerações que afligem o mundo de hoje.Possa o vosso Congresso fortalecer-

vos no compromisso ecuménico e acelerar o caminho rumo àquela unidade plena pela qual Jesus rezou ao Pai e pela

qual ofereceu a sua vida!Vós bem sabeis quanto tenho a peito a unidade dos Cristãos e a atenção constante que lhe

dediquei, desde o início do meu Pontificado.3. Repito a vós, caríssimos Irmãos no Episcopado, quanto escrevi

recentemente à Assembleia plenária do Pontifício Conselho para para a Promoção da Unidade dos Cristãos:  "A força

do amor estimula-nos uns aos outros e ajuda-nos a predispor-nos à escuta, ao diálogo, à conversão, à renovação (cf.

Unitatis redintegratio, 1)". E ainda:  "Somente uma intensa espiritualidade ecuménica, vivida na docilidade a Cristo e na

plena disponibilidade às inspirações do Espírito, nos ajudará a viver com o necessário impulso este período intermédio

durante o qual nos devemos confrontar com os nossos progressos e com os nossos desafios, com as luzes e com as

sombras do nosso caminho de reconciliação" (Mensagem).

4. Encorajo-vos com afecto fraterno a perseverar no itinerário apostólico empreendido e, ao garantir-vos a minha oração

pelas vossas actividades pastorais, concedo uma especial Bênção apostólica a todos vós, fazendo-a de bom grado

extensiva à Senhora Chiara Lubich, que vos recebeu, e a quantos vivem no centro do Movimento dos

Focolares.Vaticano, 25 de Novembro de 2003.   
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