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Casa comum,
nossa responsabilidade

Papa Francisco saúda a
Meditação Cristã

Com esse tema, a Campanha da
Fraternidade Ecumênica de 2016
chama atenção para o problema do
saneamento básico em nosso país,
havendo 35 milhões de pessoas sem
água tratada e 100 milhões sem coleta
de esgoto. Uma realidade que desafia
a iniciativa pública e a particular, com
graves consequências para a saúde do
povo. Constitui também um convite
para olhar a natureza mãe e perceber
as destruições ecológicas da casa
comum – o Planeta Terra.
Entre os objetivos da Campanha,
promovida pelo Conselho Nacional
das Igrejas Cristãs do Brasil (Conic),
destaca-se o propósito de apoiar os
municípios na elaboração e execução
de seu plano de saneamento básico,
bem como incentivar o consumo
responsável dos dons da natureza,
sobretudo da água.

Em seu pronunciamento da janela de sua
residencia na Praça de São Pedro, a 24
de fevereiro último, o Papa Francisco
saudou a Comunidade para a Meditação
Cristã que se reunia em Roma para a
conferência italiana: “Saúdo com afeto
a todos vocês (...) os participantes da
Conferência promovida pela Comunidade para a Meditação Cristã.” Na
ocasião, o padre Laurence Freeman,
diretor da Comunidade, compareceu à
Praça para a oração do Angelus.

Ensinamentos Essenciais
A Escola de Meditação Cristã promove
em Vinhedo, São Paulo, de 29 de abril
a 1º de maio, mais um curso para disseminar a experiência de meditação,
segundo a tradição cristã. Será um fim
de semana com palestras e debates. Os
interessados poderão obter maiores
informações com Roldano Giuntoli,
coordenador nacional, pelo e-mail:
rgiuntoli@uol.com.br

Aparição a Maria Madalena
“No alvorecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena veio ao sepulcro e viu
a pedra removida. Ela ficara do lado de fora do sepulcro e chorando inclinou-se para seu interior
e viu dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus;
um à cabeceira e outro aos pés. Disseram eles: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu:
porque levaram o Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, virou-se para trás e viu Jesus
que ali estava, mas não o reconheceu. Ele lhe perguntou: Mulher por que choras?
Quem procuras? Pensando que era o jardineiro, ela disse: Senhor, se o levaste, dize-me onde o
puseste que irei buscá-O. Respondeu Jesus: Maria! Virando-se, ela disse: Raboni, que quer dizer
mestre em hebraico. Jesus lhe falou: Não me retenhas, porque ainda não subi para o Pai.
Vai aos irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.” Jo 20, 1, 11 a 17.

Eventos do período
Abril 30 – Manhã de convivência no
Jardim Botânico, a partir das 9h.
Local de encontro: pç. D. João VI.

Maio 21 – Páscoa da Meditação Cristã.
às 16h no final da missa haverá meditação, local a definir.

Junho 25 – Caminhada contemplativa
no Jardim Botânico, a partir das 9h.
Local de encontro: pç. D. João VI.

Meditação Cristã – Boletim do Rio de Janeiro, nº 76

Pág. 2 – Março de 2016

depoimentos do grupo copacabana ii
Hileana
Coordenadora do grupo. Oblata
beneditina na Comunidade Mundial
para a Meditação Cristã
A prática da Meditação Cristã tem norteado
minha vida nestes últimos 20 anos. O encontro
semanal com o grupo, que se reúne em minha
casa há oito anos, significa para mim verdadeira
e feliz eucaristia. Convívio singelo no qual
estreitamos laços de amizade – fruto precioso
desta prática maravilhosa.
Jader
Interessado em revigorar a prática da
meditação, dada a resistente dispersão
da mente, participo também do grupo de
Hileana, num ambiente acolhedor. A cada
encontro, o empenho em guardar o silêncio,
a linguagem de Deus, segundo os místicos. E junto à recitação do mantra, há uma
sugestão inspirada na tradição contemplativa da China milenar, constante do livro
O Enigma da Flor de Ouro: “ouvir o silêncio
da respiração” durante o tempo da meditação,
um tempo capaz de despertar compaixão pelo
outro, por nós mesmos e favorecer a libertação
do ego.

Regina Coeli
Sinto-me muito bem em qualquer grupo
onde esteja. Atualmente a meditação me envolve em qualquer situação de vida. Só sinto
falta de uma coisa: ação! Somos todos de classe
média, deveríamos encontrar uma pastoral que
dialogasse com nossas propostas enquanto meditantes, à semelhança de alguns grupos dentro
do Cristianismo, tornando-nos mais próximos
de nossos irmãos carentes.
Sônia
Participo do grupo de meditação que se
reúne a cada terça feira em casa de Hileana. Se
analisarmos individualmente cada meditante,
veremos que ali se manifesta a diversidade do
ser humano e como essa diversidade se manifesta nos diferentes momentos de nosso encontro.
Mas há como que um amálgama que, se não faz
desaparecer, esmaece muito essa diversidade,
azeitada pela compreensão, paciência, aceitação
do outro. Como este outro, por sua vez, aceita
meu jeito de ser e relacionar-me. Aceitamos
de boa vontade o lugar em que nos sentamos,
as etapas em que se desenrola o encontro, as
muitas falas, a música que precede a meditação.
Enfim, queremos somar; e de hóspedes recebidos com amizade, franqueza, generosidade,
nos tornamos, ainda que por alguns instantes,
irmãos.

Maurício
A meditação diária nos eleva o espírito e nos
sinaliza para a vida em comunhão, para a luta
contínua e silenciosa, travada desde sempre, em
busca de um mundo verdadeiramente em Cristo.
Ela é um caminho para o autoconhecimento,
a interação com o divino, a ser alcançado por
nosso esforço e constância. Passos curtos na vereda longa. Em minha meditação, ao entrar em
momentos de plenitude, ainda que raramente,
um sentimento sublime de puro amor passa por
mim livre de elementos estranhos que não sejam
os da concórdia e bem querência.

Como meditar
Sente-se relaxado mas atento. Permaneça ereto e imóvel. Feche suavemente
os olhos. Em silêncio, comece a dizer
interiormente uma única palavra. Recomendamos a palavra-oração: “Maranatha”. Recite-a em quatro sílabas de igual
duração. Ouça-a à medida em que a pro
nuncia, suave, mas continuamente. Não
pense nem imagine nada – nem de ordem
espiritual, nem de qualquer outra ordem.

MEDITAÇÃO CRISTÃ

Se pensamentos e imagens afluírem à mente, serão distrações que
ocorrem na hora da meditação; continue tentando apenas repetir a palavra. Medite toda manhã e toda tarde,
de vinte a trinta minutos.
Laurence Freeman

Prece para iniciar
“Divino Pai, ajudai-me a discernir a
silenciosa presença de Vosso Filho
em meu coração. Conduzi-me àquele
misterioso silêncio, onde vosso amor
é revelado a todos que O chamam.”
Maranatha. Vinde Senhor Jesus!
John Main

Prece para finalizar
Que este grupo seja um verdadeiro lar
espiritual para os que buscam um caminho, um amigo para os que se sentem
sós, um guia para os que estão confusos.
Que os que meditam aqui sejam fortalecidos pelo Espírito Santo para servir aos
que chegam e receber cada um como se
fosse o próprio Cristo.
Que no silêncio deste ambiente, todo sofrimento, a violência e a confusão do mundo
encontrem o poder que consola, renova e
eleva o espírito humano.Que este silêncio
seja uma força que abra nossos corações
à visão de Deus e que assim eles se
abram, uns aos outros, no amor e na
paz, na justiça e na dignidade humana.
Que a beleza da vida divina preencha este
grupo e o coração de todos os seus menbros com uma alegre esperança.
Que todos que chegam aqui, sob o peso
dos problemas e inquietudes humanas,
saiam dando graças pela maravilha que
é a vida humana. Fazemos esta prece
por Jesus Cristo Nosso Senhor.
Laurence Freeman
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COMPAIXÃO*
Laurence Freeman**

O

ponto de partida para qualquer compreensão cristã da
compaixão é a compreensão
da natureza de Deus. Vamos colocar
isso em plano menos abstrato. Uma
das crenças mais importantes dos Padres do Deserto era não julgar. Julgar
os outros é o começo da autoperdição. Esse é um ponto relevante, porque as pessoas religiosas estão sempre julgando outras pessoas.
Frequentemente
confundimos
compaixão com pena, dó. Temos
pena das pessoas a quem nos julgamos superiores, ou que julgamos ter
menos sorte do que nós. Quando sentimos pena, há sempre uma grande
distância entre nós e a outra pessoa.
Podemos tentar transpor essa distância, estendendo a mão, damos-lhe
uma moeda ou um presentinho, mas
a distância humana permanece muito
grande. Compaixão é muito diferente disso, não é condescendência por
parte do poderoso em relação ao fraco, mas a manifestação do poder na
fraqueza. É a força de Deus manifestada na fraqueza.
Entramos na experiência da compaixão transcendendo o ego, a visão
egocêntrica da realidade. Sempre que
vemos a realidade de um ponto de
vista diferente do ponto de vista do
ego, ela nos surpreende, é imprevisível e será sempre nova. A cruz é um
símbolo de transcendência do ego.
Do ponto de vista da cruz, Jesus viu
a humanidade com compaixão. Em
outras palavras, Ele nos viu a partir de sua própria fraqueza humana;
ninguém pode ser mais fraco do que
quando está pregado na cruz. Como
Ele nos viu a partir dessa posição?
Surpreendentemente, com compaixão. “Pai, perdoa-lhes , não sabem
o que fazem.” (Lucas 28,34). Jesus
aceitou sua fraqueza humana e essa
autoaceitação liberou a força da compaixão divina.
Podemos ver uma conexão mui-

to importante entre sofrimento e
compaixão, mas a compaixão não
é a atitude do forte em relação ao
fraco, é sim a expressão do ser humano compartilhando a humanidade
comum. Compaixão é a experiência
da unidade entre fortes e fracos, uma
experiência muito difícil de penetrar.
Como nos relacionamos com os pobres? Há um grande abismo entre nós
e os pobres. Podemos vê-los quando
estamos parados nos semáforos em
São Paulo, talvez moremos perto
deles, mas há uma distância enorme
entre a nossa vida e a deles. É muito difícil para nós experimentar um
verdadeiro sentimento de irmandade
comum com eles.
O mesmo ocorre quando vamos
visitar alguém que está morrendo.
Intelectualmente sabemos que um
dia estaremos na mesma situação,
mas emocionalmente resistimos e
rejeitamos a ideia. Afinal estamos vivos, planejando as próximas férias,
vamos sair para jantar num restaurante depois da visita ao hospital, e
a pessoa está morrendo. A distância
entre nós é enorme. No entanto, qual
é a diferença entre nós e os pobres,
entre nós e a pessoa que está morrendo? São apenas diferenças acidentais, podemos ficar pobres amanhã
ou podemos estar mortos amanhã.
Na verdade, não há uma distância
tão grande entre nós. Compreender
que podemos ficar pobres ou morrer amanhã é aceitar nossa fraqueza
humana. Não significa que devemos
parar de viver ou ficar desesperados
e deprimidos. São Bento diz que devemos ter a morte constantemente
diante de nossos olhos. Os budistas
têm uma meditação semelhante sobre a morte, a prática da consciência
da morte.
Quando se está deprimido, a melhor forma de se alegrar é lembrarse da sua mortalidade; isso coloca
as coisas no seu devido lugar. Tenho
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um amigo que foi ao dentista certo
dia e o dentista notou alguma coisa
em sua boca e lhe disse: Sinto dizer,
isto pode ser um câncer, vou tirar
uma amostra para exame. Meu amigo esperou uma semana inteira pelo
resultado do exame e disse-me que
foi uma semana maravilhosa, em que
todos os seus problemas financeiros
desapareceram, estava incrivelmente paciente com a família e com os
amigos, e deu-se tempo para usufruir
das refeições e das belezas da natureza. Finalmente o dentista lhe disse:
Não há problema algum, foi engano
meu. Imediatamente todas as preocupações e ansiedades do meu amigo voltaram, A consciência da nossa
mortalidade é uma condição necessária para a nossa experiência de compaixão pelos outros e é também uma
condição para alegria.
Compaixão é uma experiência de
unidade com o outro. Unidade não é
confusão de identidades, mas a percepção da unidade do ser. Onde há
o Espírito, aí há unidade e, onde há
pena, ainda permanecemos separados da outra pessoa, estamos no reino
da dualidade. Quando há dualidade,
um sentimento pode facilmente se
transformar em seu oposto, o amor
pode se transformar em ódio, como
ocorre em muitos relacionamentos,
a alegria em tristeza, a esperança em
desespero, e a pena pode se converter em desprezo. Como disse, unidade não é confusão de identidades.
Onde há confusão de identidades,
nosso serviço aos outros pode facilmente se transformar em dominação
dos outros. É por isso que compaixão
e sabedoria estão sempre relacionadas, ambas são aspectos do Espírito
Santo. Compaixão significa que experimentamos unidade com a outra
pessoa mas também o necessário
desapego. Sem ele não podemos
amar o outro. Carl Jung disse que
todo relacionamento deve ter uma
distância ideal. Não sei se distância
é a melhor palavra, mas desapego
certamente é.
*Transcrição parcial do capítulo Compaixão do livro Os olhos do coração de Laurence Freeman, editado em São Paulo, pela Palas
Athena, em 2004.
**Monge beneditino, diretor da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã.
Autor de vários livros publicados no Brasil,
dos quais destacamos Jesus, Mestre interior
(Martins Fontes), A luz que vem de dentro
(Paulus) e Perder para Encontrar (Vozes).
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ESTANTE

A prece do coração
Jader Britto

I

nfluenciado pelas ideias de
Thomas Merton, com frequentes citações ao longo
deste livro, seu autor, nascido na
Holanda em 1932 e falecido em
1996, ordenou-se sacerdote em
1957. De sua pena destacam-se
vários best-sellers: A volta do filho
pródigo, A voz íntima do amor,
O caminho do coração e Envelhecer – a plenitude do amor. Foi
também professor de Psicologia
e Teologia Pastoral nas universidades de Harvard, Notre Dame
e Yale, antes de se tornar pastor
sênior de uma comunidade para
deficientes mentais em Toronto.
Lançado em 1975 nos Estados
Unidos, este livro resultou de um seminário sobre Espiritualidade Cristã
em Yale. Entendeu-se então que a
vida espiritual consistia num crescimento no contato com nosso ser interior, com nosso próximo e com Deus.
Daí decorre a estrutura do livro nos
três movimentos de polarizações: o
do isolamento à solidão, ou seja a conexão com nossa realidade pessoal,
o movimento da hostilidade à hospitalidade, enquanto vida para o outro,
e o terceiro movimento da ilusão à
prece – nossa relação com Deus.
Analisando a procura de nosso
eu interior, no primeiro movimento
– do isolamento à solidão – considera que o isolamento individual constitui uma das fontes mais universais de sofrimento, com raízes nas
pequenas rejeições de cada dia, no
medo humano de ficarmos sós. Para
Nouwen, o movimento do isolamento à solidão é o início que qualquer
vida espiritual. Será preciso entrar
no deserto de nosso isolamento e
transformá-lo num “jardim de soli-

dão”, capaz de levar a uma conversão gradual de uma reação ansiosa a
uma resposta de amor.
Sobre o segundo movimento que
caminha da hostilidade para a hospitalidade, propõe que neste mundo
em que somos estrangeiros em nosso
próprio país, sua cultura, seu ser mais
profundo e de Deus, haja espaço para
um lugar hospitaleiro, onde exista comunidade.
Observa que, em nossa cultura, o
conceito bíblico de hospitalidade, que
enfatiza a boa acolhida de estranhos,
perdeu muito de sua força. A hospitalidade implica a criação de um espaço
livre em que o estranho se torna amigo, que os estranhos tenham oportunidade de encontrar Deus, o que requer
pobreza de mente e de coração.
Quanto ao terceiro movimento
– da ilusão à prece – afirma que é o
caminho para entrarmos em contato
com Deus e que uma vida espiritual
sem prece seria como o Evangelho
sem Cristo. E indaga: como podemos
aprender a orar e experimentar a prece como eixo de nossa vida?
No capítulo “A prece do coração”
pergunta: que fazer para encontrar a
prece mais pessoal? E indica três linhas mestras: a leitura contemplativa
da palavra de Deus, um período de silêncio em presença de Deus e a obediência a um guia espiritual. Ressalta
a importância da leitura da Palavra
para o tempo do silêncio e vice-versa.
E sobre esse tempo observa que, ficar
imóvel e em silêncio na presença de
Deus faz parte de toda prece.
Detém-se amplamente no caminho do peregrino russo, centrado na
espiritualidade hesicasta, da Igreja
Ortodoxa do Oriente, destacando o
ensinamento de Simeão, o Novo Teó-

-logo, para a Prece de Jesus: “Sente
sozinho em silêncio. Abaixe a cabeça, feche os olhos, respire devagar e
imagine-se vendo seu próprio coração. Enquanto respira diga: Senhor
Jesus Cristo tem piedade de mim.
Diga movendo devagar os lábios ou
recite mentalmente. Tente desligar-se de qualquer pensamento. Esteja
calmo, paciente e repita o processo
com frequência.”
Para o autor, estar na presença de
Deus com a mente no coração é a essência da prece do coração, podendo
ser um guia especial para o cristão
de hoje em sua busca de uma relação
com Deus.
Editado em 1975, é de supor que
Nouwen não tenha se familiarizado
com a proposta de John Main da Meditação Cristã, que foi adquirindo dimensão mundial, a partir dos anos 80, daí
a falta de uma referência neste livro.
NOUWEN, Henry J. M. Crescer – os três movimentos da vida espiritual. Traduzido do inglês
por Marcos Viana Van Acker. 5ª Ed. São Paulo:
Paulinas, 2011. Coleção Sopro do Espírito.

rosto
da misericÓrdia
Com esse título (em latim
Misericordiae Vultus), o Papa
Francisco lançou bula para proclamar
o Jubileu Extraordinário da
Misericórdia, editada pelas Paulinas
em 2015. Em 25 ítens Francisco reflete sobre as dimensões da questão da
misericórdia, assinalando que
Jesus Cristo é o rosto
da misericórdia do Pai.
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Declaração Conjunta

do Papa Francisco e do Patriarca Kirll

No histórico encontro realizado a 12
de fevereiro último em Havana, o Papa
Francisco e o Patriarca Kirill, da Igreja
Ortodoxa de Moscou assinaram esta declaração que divulgamos aqui em duas
partes:
PARTE A
“A graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai e a comunhão do
Espírito Santo estejam com todos vós”
		
(2 Cor 13, 13).
1. Por vontade de Deus Pai de quem
provém todo o dom, no nome do Senhor
nosso Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo Consolador, nós, Papa Francisco e Kirill, Patriarca de Moscou e de
toda a Rússia, encontramo-nos, hoje, em
Havana. Damos graças a Deus, glorificado na Trindade, por este encontro, o primeiro na história.
Com alegria, encontramo-nos como
irmãos na fé cristã que se reúnem para
“falar de viva voz” (2 Jo 12), coração a
coração, e analisar as relações mútuas
entre as Igrejas, os problemas essenciais
de nossos fiéis e as perspectivas de progresso da civilização humana.
Cuba
2. Nosso encontro fraterno teve lugar em Cuba, encruzilhada entre Norte e
Sul, entre Leste e Oeste. A partir desta
ilha, símbolo das esperanças do “Novo
Mundo” e dos acontecimentos dramáticos da história do século XX, dirigimos nossa palavra a todos os povos da
América Latina e dos outros continentes.
Alegramo-nos porque aqui cresce, de
forma dinâmica, a fé cristã. O forte po-

tencial religioso da América Latina, sua
tradição cristã secular, presente na experiência pessoal de milhões de pessoas,
são a garantia de um grande futuro para
esta região.
3. Encontrando-nos longe das antigas
disputas do “Velho Mundo”, sentimos
mais fortemente a necessidade de um
trabalho comum entre católicos e ortodoxos, chamados a dar ao mundo, com
mansidão e respeito, razão da esperança
que está em nós (cf. 1 Ped 3, 15).
Tradição comum
4. Damos graças a Deus pelos dons
que recebemos da vinda ao mundo do
seu único Filho. Partilhamos a Tradição
espiritual comum do primeiro milênio
do Cristianismo. As testemunhas desta
Tradição são a Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus, e os Santos que veneramos. Entre eles, contam-se inúmeros
mártires que testemunharam sua fidelidade a Cristo e se tornaram “semente de
cristãos”.
5. Apesar desta Tradição comum
dos primeiros dez séculos, há quase mil
anos que católicos e ortodoxos estão
privados da comunhão na Eucaristia.
Estamos divididos por feridas causadas
por conflitos de um passado distante
ou recente, por divergências – herdadas dos nossos antepassados – na compreensão e explicitação de nossa fé em
Deus, uno em três Pessoas: Pai, Filho e
Espírito Santo. Deploramos a perda da
unidade, consequência da fraqueza humana e do pecado, ocorrida apesar da
Oração Sacerdotal de Cristo Salvador:
“Para que todos sejam um só, como Tu,
Pai, estás em Mim e Eu em Ti; para que
assim eles estejam em Nós” (Jo 17, 21).

Superar divergências
6. Conscientes da permanência de
numerosos obstáculos, esperamos que o
nosso encontro possa contribuir para o
restabelecimento desta unidade querida
por Deus, pela qual Cristo rezou. Que
o nosso encontro inspire os cristãos do
mundo inteiro a rezar ao Senhor, com
renovado fervor, pela unidade plena de
todos os seus discípulos. Em um mundo
que espera de nós não apenas palavras
mas gestos concretos, possa este encontro ser um sinal de esperança para todos
os homens de boa vontade!
7. Determinados a realizar tudo o que
seja necessário para superar as divergências históricas que herdamos, queremos
unir nossos esforços para testemunhar
o Evangelho de Cristo e o patrimônio
comum da Igreja do primeiro milênio,
respondendo em conjunto aos desafios
do mundo contemporâneo. Ortodoxos e
católicos devem aprender a dar um testemunho concorde da verdade, em áreas
onde isso seja possível e necessário. A
civilização humana entrou em um período de mudança de época. Nossa consciência cristã e nossa responsabilidade
pastoral não nos permitem ficar inertes
perante os desafios que requerem uma
resposta comum.
Oriente Médio
8. Nosso olhar dirige-se, em primeiro lugar, para as regiões do mundo onde
os cristãos são vítimas de perseguição.
Em muitos países do Oriente Médio e do
Norte da África, nossos irmãos e irmãs
em Cristo veem exterminadas suas famílias, aldeias e cidades inteiras. Suas
(Continua na página seguinte)
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igrejas são barbaramente devastadas e
saqueadas; seus objetos sagrados profanados, seus monumentos destruídos. Na
Síria, no Iraque e em outros países do
Oriente Médio, constatamos, com amargura, o êxodo maciço dos cristãos da
terra onde começou a espalhar-se nossa
fé e onde eles viveram, desde o tempo
dos apóstolos, em conjunto com outras
comunidades religiosas.
9. Pedimos a ação urgente da Comunidade internacional para prevenir uma
nova expulsão dos cristãos do Oriente
Médio. Ao levantar a voz em defesa dos
cristãos perseguidos, queremos expressar nossa compaixão pelas tribulações
sofridas pelos fiéis de outras tradições
religiosas, também eles vítimas da guerra civil, do caos e da violência terrorista.
10. Na Síria e no Iraque, a violência
já causou milhares de vítimas, deixando
milhões de pessoas sem casa nem meios
de subsistência. Exortamos a Comunidade internacional a unir-se para pôr fim à
violência e ao terrorismo e, ao mesmo
tempo, a contribuir por meio do diálogo
para um rápido restabelecimento da paz
civil. É essencial garantir uma ajuda humanitária em larga escala às populações
martirizadas e a tantos refugiados nos
países vizinhos.
Pedimos a quantos possam influir sobre o destino das pessoas raptadas, entre
as quais se encontram os Metropolitas de
Aleppo, Paulo e João Ibrahim, sequestrados no mês de Abril de 2013, que façam
tudo o que é necessário para a sua rápida
libertação.
Acordo de Paz
11. Elevamos nossas súplicas a Cristo, Salvador do mundo, pelo restabelecimento da paz no Oriente Médio, que
é “fruto da justiça” (Is 32, 17), a fim de
que se reforce a convivência fraterna entre as várias populações, as Igrejas e as
religiões lá presentes, pelo regresso dos
refugiados a suas casas, a cura dos feridos e o repouso da alma dos inocentes
que morreram.
Com um ardente apelo, dirigimo-nos
a todas as partes que possam estar envolvidas nos conflitos, pedindo-lhes que
dêem prova de boa vontade e se sentem
à mesa das negociações. Ao mesmo
tempo, é preciso que a Comunidade
internacional faça todos os esforços
possíveis para pôr fim ao terrorismo,
valendo-se de ações comuns, conjuntas e coordenadas. Apelamos a todos os
países envolvidos na luta contra o terrorismo, para que atuem de maneira responsável e prudente. Exortamos todos

os cristãos e todos os crentes em Deus a
suplicarem, fervorosamente, ao Criador
providente do mundo que proteja sua
criação da destruição e não permita uma
nova guerra mundial. Para que a paz
seja duradoura e esperançosa, são necessários esforços específicos tendentes
a redescobrir os valores comuns que nos
unem, fundados no Evangelho de nosso
Senhor Jesus Cristo.

12. Curvamo-nos perante o martírio
daqueles que, à custa da própria vida,
testemunham a verdade do Evangelho,
preferindo a morte à apostasia de Cristo.
Acreditamos que estes mártires do nosso tempo, pertencentes a várias Igrejas,
mas unidos por uma tribulação comum,
são um penhor da unidade dos cristãos.
É a vós, que sofreis por Cristo, que se
dirige a palavra do Apóstolo: “Caríssimos, (...) alegrai-vos, pois assim como
participais dos padecimentos de Cristo,
assim também rejubilareis de alegria na
altura da revelação da sua glória” (1 Ped
4, 12-13).
Diálogo e Europa
13. Nesta época preocupante, é indispensável o diálogo interreligioso. As
diferenças na compreensão das verdades
religiosas não devem impedir que pessoas de crenças diversas vivam em paz
e harmonia. Nas circunstâncias atuais,
os líderes religiosos têm a responsabilidade particular de educar seus fiéis
num espírito de respeito às convicções
daqueles que pertencem a outras tradições religiosas. São absolutamente
inaceitáveis as tentativas de justificar
ações criminosas com slogans religiosos. Nenhum crime pode ser cometido
em nome de Deus, “porque Deus não é

um Deus de desordem, mas de paz” (1
Cor 14, 33).
14. Ao afirmar o alto valor da liberdade religiosa, damos graças a Deus pela
renovação sem precedentes da fé cristã
que acontece na Rússia e em muitos países da Europa Oriental, onde, durante
algumas décadas, dominaram os regimes ateus. Hoje as cadeias do ateísmo
militante estão quebradas e, em muitos
lugares, os cristãos podem livremente
confessar sua fé. Em um quarto de século
foram construídas dezenas de milhares
de novas igrejas, e abertos centenas de
mosteiros e escolas teológicas. As comunidades cristãs desenvolvem uma importante atividade sócio-caritativa, prestando variada assistência aos necessitados.
Muitas vezes trabalham lado a lado ortodoxos e católicos; atestam a existência
dos fundamentos espirituais comuns da
convivência humana, ao testemunhar os
valores do Evangelho.
15. Ao mesmo tempo, estamos preocupados com a situação em muitos países onde os cristãos se debatem cada
vez mais frequentemente com uma restrição da liberdade religiosa, do direito
de testemunhar suas convicções e da
possibilidade de viver de acordo com
elas. Em particular, constatamos que a
transformação de alguns países em sociedades secularizadas, alheias a qualquer referência a Deus e à sua verdade,
constitui uma grave ameaça à liberdade
religiosa. É fonte de inquietação para
nós a limitação atual dos direitos dos
cristãos, senão mesmo sua discriminação, quando algumas forças políticas,
guiadas pela ideologia de um secularismo frequentemente muito agressivo,
procuram relegá-los para a margem da
vida pública.
16. O processo de integração europeia, iniciado depois de séculos de sangrentos conflitos, foi acolhido por muitos
com esperança, como uma garantia de
paz e segurança. Todavia, convidamos
a manter-se vigilantes contra uma integração que não fosse respeitadora das
identidades religiosas. Embora permanecendo abertos à contribuição de outras
religiões para nossa civilização, estamos convencidos de que a Europa deve
permanecer fiel às suas raízes cristãs.
Pedimos aos cristãos da Europa Oriental
e Ocidental que se unam para testemunhar em conjunto Cristo e o Evangelho,
de modo que a Europa conserve a própria alma formada por dois mil anos de
tradição cristã.
Imagem: Icone russo antigo representando
Maria Mãe de Deus.

