
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
 A UM GRUPO DE PROFESSORES E ALUNOS

 DO INSTITUTO ECUMÉNICO DE BOSSEY NA SUÍÇA

Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 1983

 

Queridos irmãos e irmãs da Escola Superior de Bossey

Estais prestes a terminar o vosso curso. Agradeço-vos que tenhais incluído nele esta visita a
Roma, de modo a poderdes tomar contacto com a Igreja Católica antes de concluirdes o vosso
trabalho e voltardes para casa com renovada vontade de trabalhar e rezar pela completa  unidade
fundamental de todos os Cristãos. A vossa visita em si mesma é uma oportunidade para
compartilharmos os dons espirituais e encontrarmos encorajamento no que já temos em comum
(cf. Rom. 1, 13). É também um contributo para o movimento ecuménico, que por sua vez dá prova
abundante da obra do Espírito Santo em muitos corações.

A última década da actividade ecuménica exigiu esforço constante. Mas devemos agradecer a
Deus, que dá unidade ao seu povo, por ela ter conseguido bons resultados. Em muitos lugares os
Cristãos rezam, trabalham e sofrem juntos, esforçando-se por que o mundo se torne como Deus
o quer. Vemos também que o trabalho tranquilo e paciente dos numerosos diálogos começa a
produzir abundantes frutos em caridade e verdade. Não há dúvida que devemos estar contentes
com isto e dizê-lo alegremente aos outros a fim de encorajar o empenho ecuménico em todos os
cristãos. Acima de tudo devemos estar convencidos do valor da oração, da penitência e da
santidade de vida que é o nosso maior contributo pessoal para o restabelecimento da unidade
Cristã — a nobre acção pela qual, no Espírito Santo, Jesus Cristo reúne "para trazer à unidade,
os filhos de Deus que andavam dispersos" (Jo 11, 52).

Deus vos abençoe, como também as vossas famílias e os países de onde provindes.
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