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Queridos Amigos em Cristo

Uma vez mais, tenho o prazer de dar as boas-vindas à vossa Delegação Ecuménica da Finlândia,
por ocasião da festividade de Santo Henrique, Apóstolo e Padroeiro do vosso País. É uma feliz
coincidência, o facto de a vossa visita se realizar durante a Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos.

Évital que os cristãos rezem incessantemente pela unidade, que há-de vir não tanto como fruto
dos esforços humanos, mas sobretudo como uma graça, cujo tempo da vinda e cuja forma nós
desconhecemos. Contudo, a nossa oração deve estar unida à determinação de pregar o
Evangelho de Jesus Cristo com um só coração e uma só voz, "para que o mundo creia" (Jo 17,
21).

Esta tarefa exigirá sacrifícios e compromissos, como aconteceu durante a vida de Santo
Henrique. Nós anunciamos a Cruz de Cristo, e é no poder desta mesma Cruz que quisemos
depositar a nossa fé. Do lado do Senhor crucificado jorra uma torrente vivificadora, que há-de
curar as feridas causadas pela divisão. Inclusivamente a Finlândia tem necessidade de Cristo. As
profundidades da alma finlandesa podem ser vislumbradas na vida dos Santos da vossa história e
nos vossos edifícios, como a Catedral de Turku. E quem, senão Cristo, pode satisfazer os
desejos que derivam de tais profundezas?

Já progredimos bastante, na nossa peregrinação ecuménica, e não podemos mais voltar atrás.
Sem dúvida, a Igreja católica permanece "comprometida de maneira irrevogável no seguimento
do caminho da aventura ecuménica" (Ut unum sint, 3). Nisto, anima-nos a "esperança de sermos
guiados pela presença do Ressuscitado e pela força inexaurível do seu Espírito, capaz de
surpresas sempre novas" (Novo millennio ineunte, 12). O Espírito deve levar-nos, passo a passo,
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a descobrir aquilo que podemos realizar em conjunto, para apressar a plena comunhão visível de
todos os cristãos. Oxalá, Aquele que "pode realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos"
(Ef 3, 20), nos ajude nesta nossa tarefa.
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