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Viestes a Roma, caros irmãos e irmãs, de Chicago, de Cincinnati e de outras cidades, para estar
presentes na elevação ao Colégio dos Cardeais do vosso Ordinário ou antigo Pastor, o vosso
estimado amigo, Arcebispo Joseph Bernardin. Dou hoje as boas-vindas a todos vós na caridade e
na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

O mistério que estamos a celebrar durante estes dias é de uma singular profundidade: é o
mistério da unidade da Igreja Católica que se expressa numa dinâmica comunhão espiritual e
visível das Igrejas locais com a Sé de Pedro; é o mistério daquela unidade desejada por Cristo e
exemplificada de modo tão maravilhoso na igreja apostólica, quando "a comunidade dos fiéis
tinham um só coração e uma só alma" e quando "com grande poder os Apóstolos davam
testemunho da Ressurreição do Senhor Jesus, gozando todos de grande simpatia" (Act. 4, 32-
33).

Durante o Consistório de ontem já falei directamente aos novos Cardeais, recordando-lhes a
"grande responsabilidade" que é confiada a cada um deles. De modo particular disse-lhes: "Para
vós, de facto, olha o Povo de Deus como para seguros pontos de referência; junto de vós os fiéis
e os próprios Pastores das Igrejas particulares espalhadas no mundo procuram luz e orientação
para viverem mais a fundo a comunhão com a Sé romana".

E hoje desejaria solicitar o sincero apoio de todos vós, meus irmãos Bispos, caros sacerdotes,
religiosas e leigos, na promoção da grande causa da unidade da Igreja. Trabalhando juntos e
professando a fé católica na unidade e na caridade, todos seremos capazes de demonstrar um

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/speeches/1983/february/documents/hf_jp-ii_spe_19830202_concistoro.html


vivo testemunho ao Senhor Ressuscitado e de no Seu nome prestar um autêntico serviço cristão.
Hoje a Igreja em Chicago está ligada mais intimamente que nunca ao Apóstolo Pedro no seu
Sucessor e, por meio dele, ao único "Supremo Pastor" (2 Ped. 5, 4), nosso Senhor Jesus Cristo.

Oxalá o Supremo Pastor, o Bom Pastor, proteja sempre a Igreja em Chicago e em todo os
Estados Unidos.
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