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Caros Amigos

Dirijo-vos cordiais boas vindas ao encontro de hoje no Vaticano. Tenho vivas recordações das
boas-vindas que me foram dadas nos Estados Unidos da América, de modo especial da calorosa
recepção na capital da vossa nação

É-me agradável que tenhais desejado encontrar-vos comigo durante a vossa visita oficial à
Europa. Isto manifesta claramente os vossos sentimentos de respeito, que vos asseguro são
recíprocos, como também o vosso desejo de vos empenhardes no diálogo construtivo sobre
assuntos de interesse e preocupação para vós e para a Santa Sé.

Sois homens e mulheres que exercem funções de comando nos Estados Unidos e que
influenciam as orientações sociais, politicas e económicas da América. E portanto, ao realizardes
esta importante tarefa, quereria convidar-vos a ter diante dos olhos uma visão global dos factos e
dos acontecimentos dos nossos tempos. Quereria encorajar-vos a reflectir constantemente sobre
as implicações e as consequências morais das vossas acções e sobre a vossa influência na
comunidade mundial. Conservai um profundo conhecimento da dignidade da pessoa humana e
sede corajosos em proteger os direitos inalienáveis que derivam desta dignidade: os direitos
inalienáveis de toda a pessoa humana — de cada homem, mulher e criança. Deste modo,
estareis a servir não só os vossos compatriotas, mas estareis a proteger e a estreitar os laços que
unem a família humana inteira.

Oxalá sejais firmes no vosso propósito de prosseguir o caminho da verdade e da rectidão, custe o
que custar. E podeis estar certos que eu vos acompanho neste esforço com a minha bênção e as

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/travels/sub_index1979/trav_united-states-america_it.htm


minhas orações por vós e por todos os vossos colegas da América.
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