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Domingo, 1° de Agosto de 1999

 

Distintas Senhoras 

e Ilustres Senhores 

Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Brote espontaneamente do coração de todos nós, que acabámos de participar neste concerto, um profundo

agradecimento àqueles que, a vários níveis, o tornaram possível e o executaram. Em primeiro lugar, dirijo um sentido e

cordial obrigado ao Senhor Giuseppe Juhar, Presidente da «Academia Musicae Pro Mundo Uno» e aos sócios desta

estimada instituição. Depois, o meu grato apreço dirige-se ao Maestro Alberto Lysy, que dirigiu a execução de maneira

impecável, e aos instrumentistas da «Camerata Lysy» de Gstaad (Suíça), que se demonstraram «construtores de

beleza». 

Os trechos executados, fazendo-nos saborear o encanto de harmonias sugestivas, renovaram em nós a experiência da

maravilha e da surpresa, abrindo às nossas mentes um horizonte repleto de sentido e de valor. Com efeito, como eu

escrevia na Carta aos Artistas, toda a arte é «um caminho de acesso à realidade mais profunda do homem e do mundo»

(n. 6). Ela exorta o homem a elevar-se à contemplação da perfeição, não para se alhear da vida concreta, mas para

voltar a esta com o propósito de a tornar mais verdadeira e mais nobre, em síntese, «mais bela».

2. Desta forma, a arte torna-se uma experiência vigorosamente educadora porque, mediante formas sensíveis, indica

uma meta a alcançar, um caminho a seguir e uma disciplina a exercer. A alegria que ela suscita em nós é sinal de uma

íntima sede de beleza, do desejo de derrotar o medo e a angústia, da aspiração aos mais excelsos ideais de verdade e

de liberdade. 

Deus, «beleza tão antiga e tão nova», acompanhe os passos da nossa vida rumo à busca da perfeição estética e

existencial, ao serviço de uma humanidade que hoje mais do que nunca tem necessidade de bondade e de harmonia.

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists_po.html


Com estes bons votos, invoco sobre todos vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso.
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