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Venerado Irmão D. Ioan Robu
Arcebispo Metropolitano de Bucareste

Foi com alegria que tomei conhecimento de que a Igreja católica na Roménia, a Igreja ortodoxa
romena e o Estado da Roménia desejaram recordar conjuntamente o 10º aniversário da
memorável visita do Servo de Deus João Paulo II à terra romena, aonde foi com o propósito de
"confirmar os vínculos entre a Roménia e a Santa Sé, que tiveram tanta relevância para a história
do Cristianismo na região" (Discurso na cerimónia de chegada, 7 de Maio de 1999), e para
"prestar homenagem ao povo romeno e às suas raízes cristãs" (Audiência geral, 12 de Maio de
1999).

Por conseguinte, é com imenso prazer que transmito a minha cordial saudação a quantos hão-de
participar neste acontecimento significativo. Trata-se de uma iniciativa interessante, que une os
fiéis católicos e ortodoxos deste país que, pela sua posição geográfica e pela sua longa história,
pela cultura e pela tradição, conserva como que inscrita nas suas raízes uma vocação ecuménica
singular. Os bons votos que formulo cordialmente são para que os crentes em Cristo não só
conservem viva a memória daqueles dias inesquecíveis mas que, recolhendo os ensinamentos do
meu venerado Predecessor João Paulo II, se comprometam todos a buscar caminhos corajosos
para enfrentar em conjunto e com confiança os grandiosos desafios dos nossos dias. Penso, de
maneira especial, na defesa da vida do homem em todas as suas fases, na salvaguarda da
família, no respeito pela criação e na promoção do bem comum. Além disso, enquanto faço meus
os votos do amado Papa João Paulo II, convido todos a rezar para que se possa chegar quanto
antes à plena comunhão fraterna entre todos os cristãos, tanto no Ocidente como no Oriente. Foi
precisamente por "esta unidade, vivificada pelo amor, que o Mestre divino rezou no Cenáculo, na
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vigília da sua paixão e morte" (Homilia, 9 de Maio de 1999).

Com estes sentimentos, garanto a minha lembrança na oração e concedo a minha Bênção a
Vossa Excelência, venerado Irmão, aos presentes e a toda a comunidade cristã na Roménia.
Transmito também uma saudação de bênção ao amado Patriarca ortodoxo, bem como a todos os
membros dessa nobre Igreja.

Vaticano, 6 de Maio de 2009.

BENEDICTUS PP. XVI
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