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Amados Irmãos no Episcopado

O intenso trabalho da III Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, que me foi dado
inaugurar pessoalmente e, com especial amor e interesse para com a Igreja desse continente,
acompanhei nos distintos passos da sua realização, condensa-se nestas páginas que depusestes
nas minhas mãos.

Conservo viva e agradabilíssima recordação do meu encontro convosco, unido no mesmo amor e
solicitude pelos vossos povos, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, e a seguir no
Seminário de Puebla.

Este Documento, fruto de oração assídua, de reflexão profunda e de intenso zelo apostólico,
oferece — assim vo-lo propusestes — denso conjunto de suma importância. Há-de servir, com os
seus valiosos critérios, de luz e estímulo permanente para a evangelização no presente e no
futuro da América Latina.

Podeis sentir-vos satisfeitos e optimistas com os resultados desta Conferência, preparada
esmeradamente pelo CELAM, com a participação co-responsável de todas as Conferências
Episcopais. A Igreja da América Latina viu-se fortalecida na sua vigorosa unidade, na sua
identidade própria, na vontade de corresponder às necessidades e aos desafios atentamente
considerados durante a vossa assembeia. Representa, na verdade, um grande passo para a
frente na missão essencial da Igreja, a de evangelizar.

As vossas experiências, normas, preocupações e anelos — na fidelidade ao Senhor, à sua Igreja
e à Sé de Pedro — devem converter-se em vida para as comunidades que servis.

Para isso deveis propor-vos, em todas as vossas Conferências Episcopais e Igrejas Particulares,



planos com metas adaptadas aos níveis correspondentes, e em harmonia com o CELAM no
âmbito continental.

Queira Deus que em breve todas as comunidades eclesiais se encontrem informadas e
penetradas pelo espírito de Puebla e pelas directrizes desta histórica Conferência.

O Senhor Jesus, Evangelizador por excelência e Ele mesmo Evangelho, vos abençoe com
abundância.

Maria Santíssima, Mãe da Igreja e Estrela da evangelização, guie os vossos passos, num
renovado impulso evangelizador do Continente Latino-americano.

Vaticano, 23 de Março de 1979, na comemoração de São Toríbio de Mongrovejo.

 JOÃO PAULO PP. II
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