A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO
AOS PARTICIPANTES NA CONFERÊNCIA DOS SECRETÁRIOS
DE “CHRISTIAN WORLD COMMUNIONS”
Átrio da Sala Paulo VI
Quarta-feira, 12 de outubro de 2016
[Multimídia]

Dois aspetos do que o Senhor [o Chefe da Delegação] disse atraíram a minha atenção. Primeiro:
Jesus está connosco. Segundo: Jesus está a caminho connosco. Isto faz-me refletir e formulo-me
duas perguntas: sou capaz de crer que Jesus está connosco? Sou capaz de caminhar com todos,
juntos, inclusive com Jesus? Muitas vezes pensamos que o trabalho ecuménico é só dos
teólogos. Por isso é importante que os teólogos estudem, se ponham de acordo e exprimam o
desacordo; isto é importante. Mas, ao mesmo tempo, o ecumenismo é feito a caminho. A caminho
com Jesus, não com o meu Jesus contra o teu Jesus. O caminho é simples: é feito com a oração
e com a ajuda aos outros. Rezar juntos: o ecumenismo da oração, uns pelos outros e todos pela
unidade. Depois, o ecumenismo do trabalho por tantos necessitados, por homens e mulheres que
hoje sofrem injustiças, guerras... estas situações horríveis. Devemos ajudar todos juntos. A
caridade para com o próximo. Isto é ecumenismo. Esta é já unidade. Unidade a caminho com
Jesus.
Há outro ecumenismo que devemos reconhecer e que hoje é muito atual: o ecumenismo do
sangue. Quando os terroristas ou os poderes mundiais perseguem as minorias cristãs ou os
cristãos, quando fazem isto não se questionam: «Tu és luterano? És ortodoxo? És católico? És
reformado? És pentecostal?». Não. «És cristão». Eles reconhecem só um: o cristão. O inimigo
não erra, sabe reconhecer bem onde está Jesus. Este é o ecumenismo do sangue. Hoje somos
testemunhas disto, e penso nos frades copto-ortodoxos degolados no litoral da Líbia, por
exemplo: são nossos irmãos. Eles deram testemunho de Jesus e morreram dizendo: «Jesus,
ajuda-me!». Com o nome: confessaram o nome de Jesus.
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Desta forma, ecumenismo da oração, ecumenismo do caminho; e o inimigo ensina-nos o
ecumenismo do sangue. Obrigado. Muito obrigado por esta visita.
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