A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
À COMISSÃO INTERNACIONAL
DE LIGAÇÃO CATÓLICO-JUDAICA
26 de Março de 1998

Prezados Amigos!

É com prazer que acolho os membros da Comissão Internacional de Ligação Católico-Judaica, na ocasião em que
estais reunidos em Roma para o vosso XVI Encontro. A vossa Comissão contribuiu muito para melhorar as relações
entre as nossas duas comunidades, favorecendo a reflexão teológica e o diálogo sobre o sentido religioso e as questões
sociais. A Declaração Conjunta emitida como resultado da vossa última sessão assinala importantes convergências na
compreensão católica e judaica sobre a família, que é o fundamento da sociedade. Examinastes a visão bíblica da
criação de Deus, com as suas consequências para uma apreciação da dignidade da pessoa humana e da nossa
responsabilidade para com o ambiente natural.

O progresso que já fizestes mostra o imenso empenho sustentado pelo contínuo diálogo entre judeus e católicos. Mas o
vosso trabalho é também um impressionante sinal de esperança para um mundo marcado por conflito e divisão, tudo
isto muitas vezes fomentado no nome do interesse económico e político. Um empenho no diálogo autêntico, conduzido
num sincero amor da verdade e numa abertura a todos os membros da família humana, continua a ser o primeiro e
principal caminho para a reconciliação e a paz, que o mundo necessita. Quando os crentes considerarem os eventos na
convicção de que todas as coisas são finalmente governadas pela Divina Providência, certamente desejarão crescer de
modo mais íntimo naquela abençoada harmonia, que o Salmista compara ao precioso óleo derramado sobre a cabeça
de Aarão, ou ao orvalho que desce sobre as montanhas de Sião (cf. Sl 133).

Caros amigos, oxalá o vosso presente encontro descubra, de modo cada vez mais efectivo, como tornar conhecidos e
apreciados, pelos católicos e judeus, os significativos progressos na compreensão e cooperação mútuas, que foram
feitos entre as nossas duas comunidades. Sobre vós e sobre o vosso importante trabalho, invoco de coração as
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abundantes bênçãos divinas.
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