A Santa Sé

CARTA DO PAPA BENTO XVI
AO CARDEAL WALTER KASPER
POR OCASIÃO DA IX ASSEMBLEIA GERAL
DO CONSELHO MUNDIAL DAS IGREJAS
A REALIZAR-SE EM PORTO ALEGRE

Ao meu Venerável Irmão Cardeal WALTER KASPER
Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos
É-me grato saudar todos vós que estais reunidos para a IX Assembleia Geral do Conselho
Mundial das Igrejas, a realizar-se em Porto Alegre, para reflectir sobre o tema: "Deus, em tua

Graça, transforma o mundo". Saúdo de modo especial o Secretário-Geral, Dr. Samuel Kobia, o
Arcebispo D. Dadeus Grings, os Bispos da Igreja Católica no Brasil e todos os que trabalharam
para a realização deste importante acontecimento. A todos vós, transmito os meus sinceros bons
votos, segundo as palavras de São Paulo aos Romanos: "Que a graça e a paz da parte de Deus

nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam convosco" (Rm 1, 7).
Conscientes da nossa comum fé baptismal no Deus Uno e Trino, a Igreja Católica e o Conselho
Mundial das Igrejas estão à procura de modos de cooperar cada vez mais eficazmente na tarefa
de dar testemunho do amor divino de Deus. Depois de quarenta anos de fecunda colaboração,
desejamos dar continuidade a esta peregrinação de esperança e promessa, enquanto
intensificamos os nossos esforços em vista de chegarmos ao dia em que os cristãos estarão
unidos na proclamação da mensagem evangélica da salvação a todos. Ao percorrermos este
caminho comum, devemos permanecer abertos aos sinais da Providência divina e à inspiração do
Espírito Santo, pois estamos conscientes de que "o santo propósito de reconciliar todos os
cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo excede as forças e a capacidade humana"
(Unitatis redintegratio, 24). Por conseguinte, a nossa confiança encontra-se exclusivamente na
oração do próprio Cristo: "Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que
eles sejam um, assim como nós somos um" (Jo 17, 11).
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Durante esta Assembleia Geral, milhares de cristãos participam nesta mesma oração pela
unidade. Enquanto pedimos que Deus, na sua Graça, transforme o mundo, oramos a fim de que
Ele abençoe o nosso diálogo ecuménico com o progresso a que aspiramos com tanto fervor.
Ao mesmo tempo que vos asseguro a minha proximidade espiritual, confirmando-vos a intenção
da Igreja Católica de continuar uma sólida colaboração com o Conselho Mundial das Igrejas, na
sua importante contribuição para o movimento ecuménico, invoco sobre todos vós as copiosas
graças divinas da paz e da alegria.

Vaticano, 25 de Janeiro de 2006, Festa da Conversão de São Paulo.
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