A Santa Sé
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ANGELUS
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"Foi num só Espírito que todos nós fomos baptizados, a fim de formarmos um só corpo" (1 Cor.
12, 13).
1. Estas palavras de São Paulo aos cristãos de Corinto, tomadas da liturgia do presente domingo,
fazem-nos reflectir sobre a misteriosa realidade da Igreja, que não é uma sociedade surgida por
iniciativa dos homens, mas é a manifestação viva de Cristo, que a Si mesmo associa todos os
baptizados até formar com eles um único, Corpo místico, animado pelo Espírito Santo.
No clima espiritual destes dias, dedicados à promoção da grande causa da unidade dos Cristãos,
esta afirmação paulina toma-se estimulante para quantos, católicos, ortodoxos e protestantes,
estão unidos na comum invocação ao único Senhor: "Jesus Cristo, vida do mundo". Oxalá este
motivo condutor do oitavário estimule os ânimos a uma vida vivida em união e em comunhão com
os outros, à semelhança daquela misteriosa e profunda comunhão que existe entre o Pai, o Filho
e o Espírito Santo, de tal modo que ofereça um eficaz contributo espiritual a esta anual iniciativa
interconfessional destinada a melhorar ainda mais o entendimento ecuménico.
2. Para o encerramento desta Semana de especiais orações, no próximo dia 25 de Janeiro irei à
Basílica de São Paulo fora dos Muros para orar junto do Túmulo daquele que consumiu toda a
sua vida, até ao sangue, pela difusão da fé cristã entre numerosas comunidades do Oriente e do
Ocidente, e pela formação da única Igreja.
Durante tal liturgia, será elevada às honras dos altares a Serva de Deus Maria Gabriela
Sagheddu, que, no silêncio orante da Trapa de Grottaferrata, ofereceu a própria vida para suplicar
ao Senhor o dom da plena unidade entre os cristãos. O exemplo e a intercessão desta Religiosa,
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que sentiu profundo sofrimento pelo escândalo da divisão entre os cristãos, certamente servirão
de estímulo para a obtenção deste almejado objectivo.
3. O meu pensamento dirige-se agora para os irmãos e as irmãs da Igreja católica na
Confederação Helvética, recordando que, no passado mês de Junho, tive a oportunidade de
visitar, embora brevemente, a cidade de Genebra. No sucessivo mês de Julho tive também a
alegria de me encontrar com os Bispos da nobre nação, vindos a Roma em visita "ad limina". Tal
encontro foi um momento importante para a vida e a actividade pastoral daquela Comunidade
eclesial, que representa 50 por cento da inteira população. A Igreja católica de facto, além dos
2.500 sacerdotes diocesanos, tem cerca de 1.800 religiosos e mais de 10.000 religiosas
professas. Também o funcionamento das escolas católicas, com cerca de 6.000 alunos, bem
como as numerosas instituições de beneficência e de assistência, dirigidas por organizações
eclesiásticas, dão boas esperanças para o futuro.
Na expectativa de poder realizar a já programada visita pastoral àqueles fiéis, convido-vos a
confiar à maternal intercessão da Santíssima Virgem Maria, ali tão venerada no Santuário de
Einsiedeln, todas as mais intimas intenções do querido povo da nação suíça.
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