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VATICANO - O PAPA RECEBE EM AUDIÊNCIA OS GRÃO-RABINOS DE
ISRAEL, QUE SE ENCONTRAM EM ROMA PARA O “CONCERTO DA
RECONCILIAÇÃO”: “NÃO DEVEMOS POUPAR NENHUM ESFORÇO PARA
CONSTRUIR UM MUNDO DE JUSTIÇA, PAZ E RECONCILIAÇÃO PARA TODOS
OS POVOS”
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Na manhã do dia 16 de janeiro, o Santo Padre João Paulo II recebeu em
audiência os grão-rabinos de Israel, Jona Metzgher e Slomo Amar, e o Diretor-geral do Grão-Rabinato, Oded
Wiener, que se encontram em Roma por ocasião do Concerto da Reconciliação, que se realiza no sábado, dia 17
de janeiro, no Vaticano.
O Santo Padre acolheu calorosamente os rabinos, exprimindo a sua alegria pelo encontro. “Nos 25 anos do meu
Pontificado, me esforcei para promover o diálogo entre judeus e católicos e reforçar sempre mais a compreensão,
o respeito e a cooperação entre nós”, disse João Paulo II recordando a sua Peregrinação jubilar à Terra Santa
como um dos “pontos luminosos” do Pontificado, com intensos momentos de recordação, reflexão e oração no
Memorial do Holocausto Yad Vashem e no Muro das Lamentações. O diálogo oficial estabelecido entre Igreja
Católica e o Grão-Rabinato de Israel “é sinal de grande esperança”, destacou o Papa: “Não devemos poupar
nenhum esforço no trabalho conjunto para construir um mundo de justiça, paz e reconciliação para todos os
povos”.
No decorrer do encontro, os Rabinos destacaram a atualidade das palavras pronunciadas no passado pelo Papa a
respeito do anti-semitismo, e agradeceram-lhe por ter instituído o Dia do Judaísmo. Os Rabinos pediram ainda ao
Santo Padre que exercite sua influência para contrastar a crescente onda de terrorismo que atinge inocentes e
coloca em risco a reconciliação, e expressaram ao Papa a dor das famílias dos prisioneiros de guerra e dos
soldados mortos, pedindo ao Pontífice que exercite seu peso moral para ajudá-los.
(S.L.) (Agência Fides 16/1/2004 – Linhas 20; Palavras 274)
> LINKS
O texto integral do discurso do Santo Padre, em inglês:: http://www.fides.org/eng/magistero/2004/jpii_rabbini160104.html:
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