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Dossiê - Instrumentum mensis Novembris pro lectura Magisterii Summi
Pontifici Benedicti XVI pro evangelizatione in terris missionum
O mês de novembro do Santo Padre Bento XVI foi marcado pela preparação da sua quinta viagem fora da Itália,
iniciada no dia 28 com a partida para a Turquia. Uma viagem de encontro com as comunidades católicas presentes
no país, com as comunidades ortodoxas e com o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I - uma
viagem significativa, porque a primeira do Papa Bento XVI em um país onde a religião prevalente é a
muçulmana.
O Santo Padre, assim que chegou à Turquia, encontrou o Presidente para os Assuntos Religiosos, Prof. Ali
Bardako&#287;lu. A ele, o Papa confiou que se preparou para esta visita com os mesmos sentimentos de afeto
pelo povo turco expressos pelo Bem-aventurado João XXIII, então Arcebispo Angelo Giuseppe Roncalli, “que
chegou aqui para exercer o cargo de Representante Pontifício em Istambul”, e recordou as palavras do Papa João
Paulo II, por ocasião de sua visita em novembro de 1979: “Pergunto-me se não é urgente, justamente hoje em que
os cristãos e os muçulmanos entraram em um novo período da história, reconhecer e desenvolver os vínculos
espirituais que nos unem, a fim de ‘promover e defender juntos os valores morais, a paz e a liberdade”.
A viagem forneceu a ocasião propícia também para consolidar a estrada do diálogo ecumênico com a comunidade
ortodoxa presente no país. A Bartolomeu I, o Santo Padre dirigiu palavras de amizade e fez votos de que “este
encontro reforce o nosso mútuo afeto e renove o nosso compromisso comum em perseverar no itinerário que leva
à reconciliação e à paz das Igrejas”.
> LINKS
Instrumentum mensis Novembris ( 250kb)>>: http://www.fides.org/por/dossier/2006/dossier_bxvi_nov06.doc:
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