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Majestades
Senhor Presidente do Governo e distintas Autoridades
Senhores Cardeais e Irmãos no Episcopado
Queridos irmãos e irmãs

1. É com grande emoção que hoje chego a Valência, à nobre e sempre querida Espanha, que me
deixou tão agradáveis recordações nas minhas visitas precedentes para participar em
Congressos e reuniões.

2. Saúdo-vos a todos cordialmente, os que estão presentes aqui e quantos seguem este acto
através dos meios de comunicação.

Agradeço à Sua Majestade o Rei Juan Carlos a sua presença, juntamente com a Rainha e, em
especial, as palavras de boas-vindas que me dirigiu em nome do povo espanhol.

Expresso também o meu deferente reconhecimento ao Senhor Presidente do Governo e às
demais Autoridades nacionais, autonómicas e municipais, manifestando-lhes a minha gratidão
pela colaboração prestada para a melhor realização deste V Encontro Mundial.

Saúdo com afecto D. Agustín García-Gasco, Arcebispo de Valência, e seus Bispos Auxiliares,
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bem como toda a Arquidiocese levantina que me oferece um caloroso acolhimento por ocasião
deste Encontro Mundial, e que nestes dias acompanha no sofrimento as famílias que choram os
seus entes queridos, vítimas de um trágico episódio, e que se sente próxima também aos feridos.

Dirijo as minhas cordiais saudações ao Presidente do Pontifício Conselho para a Família, Cardeal
Alfonso López Trujillo, e aos demais Cardeais, ao Presidente e aos membros da Conferência
Episcopal Espanhola, aos Sacerdotes, às pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos.

3. O motivo desta esperada visita é participar no V Encontro Mundial das Famílias, cujo tema é "A
transmissão da fé na família". Meu desejo é realçar o papel central que a família fundada no
matrimónio desempenha para a Igreja e a sociedade. Ela é uma instituição insubstituível segundo
os planos de Deus, cujo valor fundamental a Igreja não pode deixar de anunciar e promover, para
que seja vivido sempre com sentido de responsabilidade e alegria.

4. O meu venerado predecessor e grande amigo da Espanha, o querido João Paulo II, convocou
este Encontro. Movido pela mesma solicitude pastoral, amanhã terei a honra de concluí-lo com a
celebração da Santa Missa na Cidade das Artes e das Ciências.

Em união com todos os participantes, implorarei ao Senhor, por intercessão de Nossa Mãe
Santíssima e do Apóstolo São Tiago, abundantes graças para as famílias da Espanha e do
mundo inteiro.

Que o Senhor abençoe copiosamente todos vós e as vossas queridas famílias!
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