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Dilecto Professor Stephens

Estimados Amigos 

No amor da Santíssima Trindade, dou-vos as boas-vindas e agradeço a Vossa Excelência as suas amáveis palavras.

Mais do que nunca neste período pascal, nós cristãos olhamos para o Senhor ressuscitado, em Quem encontramos a

esperança que nos impele ulteriormente na busca da unidade cristã, a qual é tanto a vontade de Cristo como a

aspiração dos nossos corações. O encontro hodierno constitui um sinal do longo caminho que percorremos nesta busca

e do nosso profundo desejo de continuar nesta senda. É o momento de agradecermos e renovarmos a esperança que

nos constrange. 

No seu recente relatório «Revelation and Faith», a Comissão Conjunta para o Diálogo entre a Igreja Católica e o

Conselho Metodista Mundial inspirou-se nas palavras do Apóstolo João: «O Verbo da vida... manifestou-se, nós vimo-la,

damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna que estava no Pai e que nos foi manifestada» (1 Jo 1, 1-2). É o

próprio Verbo que nos congrega na unidade. Só se escutarmos e virmos Jesus, haveremos de encontrar a força para

dar testemunho conjunto da vida eterna que o Pai nos concedeu no Filho. Por conseguinte, rezo para que os contactos

ecuménicos entre católicos e metodistas sejam uma genuína experiência de escuta e visão do Verbo, a fim de que o

nosso diálogo nos torne capazes de ser testemunhas cada vez mais convincentes perante o mundo. 

Enquanto dou graças a Deus por tudo aquilo que estais a levar a cabo ao serviço do diálogo ecuménico, invoco

cordialmente sobre vós e os vossos colegas metodistas o júbilo e a paz do Senhor ressuscitado.
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