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O Comitê Rabínico para Diálogo Interreligioso está interessado que a Comunidade Católica nos
Estados Unidos e no mundo inteiro não ganhem uma falsa impressão de algumas das respostas
judaicas à revolucionária confissão do Papa que faz época pedindo perdão de pecados passados

na parte de filhos e filhas da Igreja por falha de agir consistentemente com Doutrina Católica
durante o milênio passado, e mais especificamente referente ao povo judaico.

Cremos que essa declaração faz parte dum longo processo que a Igreja empreendeu desde o
Vaticano II, as Diretrizes, as Notas, as Declarações Papais, o documento Lembramos, o acordo
formal com Israel, os numerosos declarações de bispos pedindo perdão por pecados cometidos

durante o Holocausto, e agora o mais maravilhoso e gratificante gesto na parte da Igreja
enfrentando o seu passado.

A vasta maioria da Comunidade Judaica e certamente o grande número de rábis em todos os
nossos respetivos movimentos sentem-se agradecidos pelo que fez a Igreja. Através de próprio
diálogo, estamos convencidos que um senso genuíno de reconciliação vá emergir. Estamos na

expectativa da declaração do Papa na sua viagem a Israel no futuro próximo.

Cremos que o melhor caminho de tratar quaisquer diferenças ou dificuldades que existirem entre a
Igreja Católica e a Comunidade Judaica será resolvê-las num espírito de mútua apreciação,
genuína camaradagem e a percepção de que gente de boa vontade fará o seu melhor para

efetuar uma resolução de quaisquer diferenças que existirem a respeito das nossas percepções
das nossa histórias passadas. Cremos que agora é tempo para diálogo, não diatribes, falando às

pessoas que respeitamos e não através dos meios de publicação (media).
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