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Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Ontem começou a "Semana de Oração  pela  Unidade  dos  Cristãos", que se celebra em todos
os anos de 18 a 25 de Janeiro ou, no hemisfério Sul, nas proximidades do Pentecostes. Os
subsídios para esta "Semana" foram preparados por uma comissão mista internacional, formada
por representantes católicos e pela Comissão "Fé e Constituição", do Conselho Ecuménico das
Igrejas.

O tema deste ano é:  "Um tesouro como que em vasos de barro", tirado da segunda Carta de São
Paulo aos Coríntios (cf. 4, 7). Nos nossos corações resplandece o conhecimento da glória divina,
que brilha no rosto de Cristo; porém, nós trazemos este tesouro "em vasos de barro", ou seja, na
fragilidade da nossa condição humana, "para que tão excelso poder se reconheça vir de Deus e
não de nós" (Ibidem).

Com efeito, o restabelecimento da unidade de todos os baptizados é uma dádiva que vem de
Deus, e o nosso  compromisso  em  ordem  a  promovê-lo  não  é suficiente para o realizar, mas
quando os cristãos se encontram,  se  descobrem  irmãos,  colaboram  para aliviar os sofrimentos
e rezam pela unidade, contribuem para fazer resplandecer o rosto de Cristo e a sua glória.

2. Neste segundo dia da "Semana de Oração", o versículo proposto para a meditação foi tirado do
mesmo texto do Apóstolo e afirma:  "Somos atribulados, mas não esmagados" (v. 8). Sim, somos
atribulados pelas divisões e são numerosas as barreiras que ainda nos separam! Mas não somos



esmagados, porque a glória do Senhor, que resplandece sobre nós, continua a orientar-nos para
a purificação e o perdão recíproco, infundindo luz e força para a oração que, juntos, elevamos a
Deus, a fim de que Ele cure a ferida da nossa divisão.

3. Caríssimos Irmãos e Irmãs, peçamos ao Senhor que faça crescer até à plenitude a comunhão
entre os cristãos, na verdade e na caridade. Esta seja a invocação de todos nós.

E haveremos de renová-la solenemente no dia 25 de Janeiro, no encerramento da "Semana",
quando presidirei à celebração das Vésperas na Basílica de São Paulo fora dos Muros, onde
tiveram lugar acontecimentos de grande importância, que marcaram o caminho ecuménico.

Confiemos esta súplica ardente à intercessão de Maria Santíssima, Mãe da Igreja.

Saudações

Saúdo os dirigentes, os professores, os pais e os alunos das escolas católicas de Roma, aqui
reunidos por ocasião do Dia Diocesano da Escola Católica, que tem como tema:  "Família, Escola
e Comunidade. Juntos, em ordem a educar para um projecto de vida". Trata-se de uma ocasião
propícia para reflectir sobre a proposta formativa original, inspirada no Evangelho e na visão
integral da pessoa humana, que a escola católica oferece aos jovens, para os ajudar a enfrentar
de maneira positiva as grandes exigências da existência.

Enquanto agradeço àqueles que vivem e trabalham nas escolas católicas, formulo votos a fim de
que cada família tenha a possibilidade concreta de escolher este tipo de escola para os seus
filhos.

Exprimo o meu apreço pela qualidade do serviço que se está a prestar e pela tenacidade e
espírito de sacrifício com que se enfrentam as dificuldades do presente. Encorajo todos a darem
continuidade a esta missão preciosa, que se insere de modo oportuno no programa pastoral
diocesano sobre o tema vocacional.

Saúdo os peregrinos oriundos da Polónia. Deus vos abençoe todos! Feliz ano novo! Boa sorte no
novo ano!

Saúdo cordialmente os peregrinos de língua espanhola, de modo particular os fiéis das paróquias
de Nossa Senhora do Rosário, da União, e de São Bartolomeu, de Múrcia. Nas vossas vidas estai
sempre dispostos a seguir o Mestre, respondendo com generosidade aos seus chamamentos!
Muito obrigado!

Saúdo ainda os peregrinos de língua italiana, de modo especial o grupo proveniente da
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Arquidiocese de Sorrento, com as delegações das Associações dos Carabineiros e dos
Suboficiais da Itália e da Guarda de Honra dos Túmulos Reais do Panteão.
Desejo um bom domingo para todos!

 

© Copyright 2003 - Libreria Editrice Vaticana

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

3


