
A Santa Sé

CARTA DO PAPA BENTO XVI
AOS IRMÃOS NO EPISCOPADO
DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE
 

Aos irmãos no Episcopado da América Latina e do Caribe

No dia 13 de maio passado, aos pés da Santíssima Virgem Nossa Senhora Aparecida no Brasil,
inaugurei com grande alegria a V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do
Caribe.

Conservo vivo a grata recordação de tal encontro, em que estive reunido convosco no mesmo
carinho pelos vossos queridos povos e na mesma solicitude a ajudá-los a serem discípulos e
missionários de Jesus Cristo, para que nele tenham vida.

Ao mesmo tempo que expresso o meu reconhecimento pelo amor a Cristo e à Igreja, e pelo
espírito de comunhão que caracterizou a mencionada Conferência Geral, autorizo a publicação
do Documento conclusivo, pedindo ao Senhor que, em comunhão com a Santa Sé e com o
devido respeito pela responsabilidade de cada Bispo na sua própria Igreja particular, seja luz e
alento para um fecundo trabalho pastoral e evangelizador nos anos vindouros.

Neste Documento há numerosas e oportunas indicações pastorais, motivadas por ricas reflexões
à luz da fé e do contexto social atual. Entre outras, li com particular apreço as palavras que
exortam a dar prioridade à Eucaristia e à santificação do Dia do Senhor nos programas pastorais
(cf. nn. 251-252), assim como as que expressam o anseio por reforçar a formação cristã dos fiéis
em geral e dos agentes de pastoral em particular. Neste sentido, para mim foi motivo de alegria
conhecer o desejo de realizar uma "Missão continental" que as Conferências Episcopais e cada
diocese são chamadas a estudar e a levar a cabo, convocando para isto todas as forças vivas de
modo que, caminhando a partir de Cristo, se busque o seu rosto (cf. Novo millennio ineunte, 29).

Enquanto invoco a proteção da Santíssima Virgem no seu título de Aparecida, Padroeira do
Brasil, e também no seu título de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América e Estrela

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html


da Evangelização, concedo-vos com afeto a Bênção Apostólica.

Vaticano, 29 de junho de 2007, solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo.
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