
 

 

Texto original em italiano PORTUGUÊS DO BRASIL 
 
 
 

BARTOLOMEU I 
POR MISERICÓRDIA DE DEUS 

ARCEBISPO DE CONSTANTINOPLA – NOVA ROMA 
E PATRIARCA ECUMÊNICO 

 
 
 Ao Reverendíssimo  
 Mons. Prof. Piero Coda 
 Reitor do Instituto Universitário “Sophia” 
 Figline e Incisa Valdarno (Florença) 
 
 
 Reverendíssimo Monsenhor Reitor, 
 Com imensa alegria e com a devida atenção recebi e li a sua carta de 12 de Setembro de 
2017, que me foi enviada através do Eminentíssimo Metropolita da Itália e Malta Gennadios, 
por meio da qual à nossa Humilde Pessoa foi comunicado o início, a partir do corrente Ano 
Acadêmico 2017-2018, dos cursos da Cátedra Ecumênica junto ao Instituto Universitário 
“Sophia” de Loppiano, na Toscana. A nossa alegria transforma-se em emoção, porque esta 
inciativa do vosso Instituto Universitário é dedicada ao encontro profético entre dois grandes 
pioneiros do hodierno movimento ecumênico: o inesquecível nosso grande Predecessor, o 
Patriarca Ecumênico Atenágoras, e a serva de Deus, de bem-aventurada memória, Chiara 
Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares – Obra de Maria. 
 Felicitamos vivamente por esta iniciativa, porque este encontro não foi meramente 
casual, mas ele é obra da Graça de Deus, que selou entre o nosso Patriarcado Ecumênico e o 
Movimento dos Focolares uma comunhão de amor cristão, de autêntica amizade e de 
colaboração fraterna, que continuam até os nossos dias. O grande e profético Patriarca, que 
tivemos a honra e a bênção de servir nos nossos primeiros passos como clérigo do 
Patriarcado Ecumênico, tinha atribuído à inesquecível Chiara o nome da Santa gloriosa 
Protomártir e “Igual aos apóstolos”, Tecla, porque entreviu nela o mesmo zelo apostólico 
dessa discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Seu Apóstolo das Gentes, São 
Paulo. 
 Alegramo-nos pela boa colaboração que existe entre o vosso Instituto Universitário e a 
nossa Sagrada Arquidiocese da Itália e Malta e pelo fato que o seu Eminentíssimo Metropolita, 
nosso dileto irmão e concelebrante em Cristo, Gennadios, fará a solene prolusão inicial da 
atividade da Cátedra Ecumênica no próximo dia 14 de dezembro e dará uma série de aulas 
sobre a Espiritualidade e sobre a Divina Liturgia da Igreja Ortodoxa, com referência específica 
ao diálogo teológico entre as nossas duas Igrejas irmãs. Exprimimos também a nossa 
satisfação pela numerosa participação de alunos, leigos e clérigos nesta importante iniciativa 
acadêmica, alguns também com teses de doutorado. 
 Com saudade recordo a nossa visita, exatamente há dois anos, ao vosso Instituto 
Universitário, por ocasião da entrega à nossa Humilde Pessoa do Doutorado honoris causa em 
Cultura da Unidade, e também a maravilhosa acolhida que recebemos por parte dos 
professores, dos alunos e dos amigos Focolarinos. Gostaríamos de estar entre vós durante o 
Solene Ato de Inauguração das atividades da Cátedra Ecumênica no próximo dia 14 de 
dezembro, mas não nos é possível. Asseguramos a nossa presença com o espírito e a oração. O 
Eminentíssimo Metropolita Gennadios da Itália e Malta foi encarregado de nos representar e 
de ler esta nossa mensagem patriarcal.Antes de concluir esta breve mensagem, nos seja 



 

 

concedido dirigir-vos duas paternas exortações, inspiradas no nome do vosso Instituto 
Universitário e do vosso Movimento. Fazemos votos a todos, professores e estudantes, 
clérigos e leigos, de que tenham sempre sophia, a sabedoria de Deus e não do mundo. Porém, 
para conseguir a Sabedoria Divina, primeiro é preciso pedi-la, rezando fortemente a Deus, 
como fez Salomão, e Deus, já que ele pedia uma coisa boa e justa, lhe concedeu. A segunda 
exortação é aquela de ter sempre acesa a chama, o fogo da fé em Cristo, único e verdadeiro 
Deus, Senhor e Salvador do mundo, e o espírito de genuína comunhão fraterna que 
caracterizava a vossa fundação e Sua serva fiel Chiara. 
 Uma saudação especial e uma recordação afetuosa dirigimos à Presidente do 
Movimento dos Focolares. 
 Daqui a poucos dias vamos celebrar o Natal do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Recordando que Cristo não nasce só em cada 25 de Dezembro, mas todos os dias, todas as 
horas, todos os minutos, desejamos a todos que o vosso coração se torne um pequeno 
presépio para receber dignamente este extraordinário Menino, este “novo Menino, que é o 
nosso Deus antes de todos os séculos” (…), Deus da paz e da misericórdia, de quem tanto 
necessita a nossa atormentada humanidade 
 Do Sagrado Centro da Ortodoxia Universal invocamos para todos vós do profundo do 
nosso coração as intercessões dos Santos Protetores da Literatura Cristã e Greco-Romana, 
Basílio, o Grande, Gregório, o Teólogo e João Crisóstomos, desejando um Bom Ano Acadêmico,  
repleto de frutos espirituais e materiais, um Feliz e Santo Natal e um próspero e pacífico Ano 
Novo de 2018. 
 
 Fanar, 26 de Setembro de 2017, 
 Ass: + Bartolomeu, Patriarca Ecumênico de Constantinopla, fervoroso intercessor junto 
a Cristo por todos vós 


