
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
 AOS PARTICIPANTES DE UM CURSO

ORGANIZADO PELO INSTITUTO 
ECUMÉNICO DE BOSSEY

23 de Fevereiro de 1980

 

Meus caros amigos
da escola Superior do Instituto Ecuménico de Bossey

Empregastes os últimos cinco meses em Bossey, perto de Genebra, naquilo que deve ter sido
profunda experiência ecuménica. Reflectindo juntos sobre o Reino de Deus e sobre o futuro da
humanidade, chegastes juntos àquele conhecimento e amor de nosso Senhor Jesus Cristo que
estão na base de todos os esforços ecuménicos sérios.

Ao mesmo tempo, espero tenhais chegado a maior conhecimento e respeito da variedade de
tradições existentes entre cristãos. Desenvolvestes nova consciência da necessidade de fazer
esforços, com sinceridade e fidelidade à verdade, para ultrapassar essas diferenças que ainda
impedem os cristãos de expressar plenamente a fé e a comunhão, que formam a vontade do
Senhor a seu respeito. Na oração, além disso, tereis obtido novas inspirações para descobrir
quanto a perfeita união dos cristãos é dom da graça de Deus — dom que deve ser procurado
humilde e perseverantemente, em nome de Jesus.

Tenho hoje muito prazer em vos dar as boas-vindas a Roma, quando empregais a semana final
do vosso programa em encontros com os organismos, as comunidades e faculdades da Igreja
católica aqui existentes. Oxalá estes contactos de primeira mão vos ajudem a aprofundar a vossa
compreensão genuína das instituições e vida da Igreja Católica.

Ficai certos que as minhas orações vos acompanharão ao regressardes às vossas casas e às
vossas Igrejas, determinados a ser servos mais fiéis do Senhor, e instrumentos da Sua paz e



justiça entre todos aqueles com cujas vidas tereis contactos no futuro.

E o Espírito Santo vos acompanhe para crescerdes na sua graça e no conhecimento de Nosso
Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, agora e eternamente. Amen (2 Ped 3,
18).
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