NOSTRA AETATE

Muito boa noite, é um privilégio estar aqui em nome do Governador
Geraldo Alckimin, comemorando os Cinquenta Anos da Declaração Nostra
Aetate, A Declaração da Relação da Religião Cristã com Outras Religiões
não Cristãs promulgada em Outubro de 1965, pelo Segundo Conselho
Vaticano.
A importância deste documento é retratada em sua declaração da
unidade de todos os povos, e pela constatação de que ela afirma que
todos os povos voltam-se a Deus, fazendo com que todos tenham um só
objetivo.
O documento fala do vínculo que existe entre o povo do Novo Pacto - os
cristãos - e a descendência de Abraão – os judeus. De fato, em relação ao
povo judeu, as implicações da Declaração foram realmente
revolucionárias no mais positivo sentido do mundo. Nostra Aetate
oficialmente retrata os judeus como povo amado por Deus.
Mais ainda, a Declaração condena toda e qualquer forma de
antissemitismo de qualquer um em qualquer tempo.
A Declaração exibe as respostas que os praticantes de outras fés como o
Budismo e Hinduismo apresentam para questões eternas e expressa a
vontade da Igreja Católica em aceitar algumas verdades das outras
religiões, pois elas refletem os ensinamentos cristãos.
A beleza desta obra de cinquenta anos reside no fato também de que ela
declara o homem feito à imagem de Deus e despreza o ódio, as
perseguições dirigidas aos judeus ou a qualquer homem baseada em raça,
religião, condição de vida ou qualquer diferença.
Hoje, em que pedimos tanto para que o mundo tenha tolerância e refute
qualquer fundamentalismo, a Nostra Aetate não poderia ser mais atual,
pois aceita expressamente a diversidade do mundo.
Todos os credos deveriam explicitar esta tolerância para que o mundo
possa ser um pouco menos violento.

Quero cumprimentar o Eminentíssimo Cardeal Kurt Koch aqui presente e
parabenizar os organizadores deste evento que reverencia uma obra que
estimula a convivência e o respeito de todas as religiões.
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