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Estimado Bispo Heikka
Prezado Bispo Wróbel
Ilustres amigos da Finlândia

Écom alegria que vos dou as boas-vindas, membros da delegação ecuménica da Finlândia, por
ocasião da hodierna celebração da festa de Santo Henrique, vosso Padroeiro.

É-me grato recordar que durante muitos anos o meu amado predecessor, o Papa João Paulo II,
recebeu com alegria e gratidão os participantes na peregrinação anual a Roma, que já se tornou
uma expressão dos nossos contactos estreitos e do nosso fecundo diálogo ecuménico. Tais
visitas constituem uma ocasião para dar continuidade ao nosso trabalho concreto, assim como
para aprofundar o "ecumenismo espiritual" (cf. Ut unum sint, 21), que anima os cristãos divididos,
a estimarem tudo quanto já os une.

A actual Comissão para o diálogo entre os luteranos e os católicos na Finlândia e na Suécia está
alicerçada sobre o cumprimento substancial da Declaração Conjunta sobre a Justificação. No
contexto específico dos países nórdicos, a Comissão continua a estudar os progressos e as
implicações práticas desta Declaração Conjunta. Deste modo, procura abordar as diferenças
ainda existentes entre os luteranos e os católicos, no que diz respeito a determinadas questões
de fé e de vida eclesial, dando ao mesmo tempo um testemunho ardente da verdade do
Evangelho.

Durante estes dias da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, estamos particularmente
conscientes de que a unidade é uma graça, e que temos necessidade de pedir constantemente
esta dádiva ao Senhor. A nossa esperança é certa na sua promessa:  "Digo ainda mais:  se dois
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de vós na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto lhes será
concedido pelo meu Pai que está no céu. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu
nome, Eu estou no meio deles" (Mt 18, 19-20).

Demos graças a Deus por tudo o que já foi alcançado até hoje nas relações católico-luteranas e
oremos para que Ele nos cumule com o seu Espírito, que nos orienta para a plenitude da verdade
e do amor.
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