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"A graça do Senhor Jesus seja convosco" (1 Cor. 16, 23). Quero assegurar aos delegados e aos
demais participantes na VI Assembleia do Conselho Ecuménico das Igrejas, reunido em
Vancouver, o meu profundo interesse pastoral e a minha proximidade na oração.

É-me grato que, para este importante encontro ao serviço do movimento ecuménico, tenhais
escolhido como tema central: "Jesus Cristo, vida do mundo". Ao fazê-lo, compreendeis os cristãos
de todo o mundo, todos os que confessam a sua fé em Jesus Cristo, crendo que "não há
salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens
que nos possa salvar" (Act. 4,12). Afirmastes a nossa fé comum em que Jesus é o Salvador
crucificado, o Redentor de todos, o Senhor da vida, que foi "constituído Filho de Deus em todo o
Seu poder segundo o Espírito de santificação pela Sua Ressurreição dentre os mortos" (Rom. 1,
4), o Cristo Ressuscitado cuja unidade connosco em todas as coisas, excepto no pecado,
estabeleceu firmemente a dignidade e o valor de todo o ser humano.

Os esforços ecuménicos como este dão testemunho do crescente anelo dos cristãos de hoje, que
desejam ver cumprida a prece de Cristo "que sejam um" (Jo. 17, 22). Esta urgente tarefa, que
encontra ainda muitas dificuldades, é sem dúvida exigente e apresenta multíplices facetas.
Requer obediência à vontade de Deus e cooperação com a sua graça. Requer fé perseverante e
esperança inabalável. Acima de tudo, incita-nos a incessante oração e a conversão continua.

Nas visitas pastorais que fiz à Igreja Católica em diversas partes do mundo, foi uma especial
satisfação para mim encontrar-me com representantes de numerosas Igrejas-membros do



Conselho Mundial. Muitos também vieram a Roma para continuarmos os nossos esforços
comuns de diálogo e mútua compreensão. Estes contactos fizeram progredir a causa da unidade
cristã, e eu creio que a presente reunião de Vancouver trará ainda ulterior progresso rumo a esta
meta pela qual todos nós ansiamos.

Sobre todos os participantes na VI Assembleia do Conselho Ecuménico das Igrejas, invoco a
sabedoria, a luz e a paz do Espírito Santo. Com as palavras de São Paulo digo: "Eu amo-vos a
todos em Cristo Jesus" (1 Cor. 16, 24).

Do Vaticano, a 12 de Julho de 1983
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