
A Santa Sé

SAUDAÇÃO DO PAPA BENTO XVI
ÀCOMISSÃO JUDAICA AMERICANA

Quinta-feira, 16 de Março de 2006

Ilustres membros
da Comissão judaica americana

Éde bom grado que vos dou as boas-vindas ao Vaticano e formulo votos a fim de que o presente
encontro anime ulteriormente os vossos esforços em vista de fomentar a amizade entre o povo
judaico e a Igreja Católica.

A recente celebração do 40º aniversário da Declaração do Concílio Vaticano II, Nostra aetate,
aumentou o nosso desejo comum de nos conhecermos uns aos outros e de promovermos um
diálogo que se caracterize pelo respeito mútuo e pelo amor. Com efeito, os judeus e os cristãos
possuem um rico património conjunto. Isto distingue de muitas formas o nosso relacionamento
como singular entre as religiões do mundo. A Igreja nunca pode esquecer o povo eleito com o
qual Deus estabeleceu uma santa aliança (cf. Nostra aetate, 4).

O Judaísmo, o Cristianismo e o Islão acreditam num único Deus, Criador do céu e da terra. Por
conseguinte, estas três religiões monoteístas estão chamadas a cooperar umas com as outras
para o bem comum da humanidade, ao serviço da causa da justiça e da paz no mundo. Isto é
particularmente importante nos dias de hoje, quando é necessário dedicar uma atenção especial
à promoção do respeito devido a Deus, às religiões e aos seus símbolos, bem como aos lugares
santos e de culto. Os líderes religiosos têm a responsabilidade de trabalhar pela reconciliação
através de um diálogo genuíno e de gestos de solidariedade humana.

Queridos amigos, rezo a fim de que a vossa visita hodierna possa confirmar-vos nos vossos
esforços em vista da construção de pontes de entendimento, acima de todos os obstáculos.
Sobre todos vós, invoco os dons divinos da fortaleza e da consolação.
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