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Caros Irmãos e Irmãs

Sede bem-vindos! Fazeis aqui, em Roma, a última escala do vosso longo cruzeiro "às fontes da
fé". Nos Actos dos Apóstolos, Roma é também a última etapa das viagens missionárias de São
Paulo. No ano de 60, estando prisioneiro, vem trazer à comunidade romana a fé que tinha
recebido do Senhor perto de Damasco, que, amadurecida em Tarso e na Arábia, tinha levado a
confirmar a Jerusalém junto de Pedro, para depois a pregar em Antioquia e em Atenas e
aprofundar em Corinto e em Éfeso. Ia dar a vida pela fidelidade a esta fé, quase ao mesmo tempo
que São Pedro, aqui mesmo.

Sim, a fé que professamos há 20 séculos vem-nos substancialmente dos Apóstolos, graças à
fidelidade da Igreja, no Espírito Santo "que é Senhor e dá a vida". Mas as etapas da expressão
desta fé ficam ligadas a lugares muito queridos, a comunidades cristãs prestigiosas, a momentos
importantes de clarificação e de unanimidade como o Concílio de Constantinopla comemorado
este ano. Tivestes razão em percorrer estas etapas como peregrinos, fraternais e orantes, não só
para evocar junto das ruínas os acontecimentos e as comunidades do passado, mas para
encontrar nelas as comunidades-testemunhas de hoje, com os seus Pastores. Alegro-me em
particular com a vossa visita ao Patriarcado de Constantinopla.

Do mesmo modo que a Igreja é rica com a diversidade destes testemunhos a convergir no
mesmo Credo, faço votos por que a vossa fé, haurida nas fontes, brote mais pura, mais completa
e mais vigorosa; e por que os laços da unidade se apertem entre todos os que a professam.
Dizia-o em Paris: a Igreja deve respirar com dois pulmões, um oriental e outro ocidental.

Pelo meu lado, a minha missão, bem sabeis, é como a de Pedro, professar bem alto a fé em



Cristo, confirmar os meus irmãos nesta fé para que a Igreja esteja unida apoiando-se na Rocha
da fé e vivendo na mesma caridade. E comigo, é toda a Igreja que está em Roma que deve
fornecer disso testemunho. Recomendo o meu ministério à vossa oração.

Quanto a vós, que recebestes um privilégio durante algumas semanas, fazei que aproveitem dele
os vossos irmãos. Roma é também uma escala a partir da qual o anúncio do Evangelho retoma o
seu vigor, até às extremidades da terra. E acompanhe-vos a Bênção de Deus, Pai, Filho e
Espírito Santo.
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