
A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA BENTO XVI
A SUA SANTIDADE MAR DINKHA IV,

CATHOLICOS PATRIARCA
DA IGREJA ASSÍRIA DO ORIENTE

 

Beatitude, o jubileu de ouro da sua ordenação episcopal, que culminou no seu ministério
eminente como Catholicos Patriarca da Igreja assíria do Oriente, oferece-me a oportunidade de
lhe dirigir as minhas felicitações e os meus bons votos orantes.

Agradeço ao Senhor pelas numerosas bênçãos que concedeu à Igreja assíria do Oriente através
do seu ministério, e estou grato pelo seu compromisso na promoção do diálogo construtivo, da
cooperação fecunda e amizade crescente entre as nossas Igrejas. Recordo a sua presença no
funeral de João Paulo II, e precedentemente, a sua visita a Roma em 1994 para assinar a
Declaração Cristológica conjunta. A sucessiva Comissão conjunta para o diálogo teológico entre a
Igreja católica e a Igreja assíria do Oriente deu muitos frutos. Renovo a esperança, que expressei
por ocasião da sua visita a Roma em Junho de 2007, a fim de que «o trabalho fecundo que esta
Comissão já tem levado a cabo ao longo dos anos possa continuar, sem jamais perder de vista a
finalidade derradeira da nossa peregrinação comum rumo ao estabelecimento da plena
comunhão».

Além disso, desejo reiterar a minha solidariedade para com as comunidades cristãs no Iraque e
em todo o Médio Oriente, rezando para que sejam aprofundadas entre os fiéis católicos e os
assírios formas eficazes de testemunho comum ao Evangelho e de colaboração pastoral ao
serviço da paz, da reconciliação e da unidade.

Beatitude, neste importante aniversário, rezo a fim de que o amor de Deus Pai possa abrangê-lo,
a sabedoria do Filho iluminá-lo e o fogo do Espírito Santo continuar a inspirá-lo.

Com sentimentos de respeito, dirijo-lhe, Beatitude, um abraço fraterno em Jesus Cristo, nosso
Salvador.

http://www.vatican.va/gpII/documents/homily-card-ratzinger_20050408_po.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2007/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20070621_mar-dinkha-iv.html
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