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Ilustres Senhores
queridos universitários e universitárias
Alegra-me ter este encontro convosco, Senhores Reitores, Professores e Estudantes
universitários da Guatemala. Na minha saudação afectuosa e cordial a todos os presentes, quero
incluir também quem se ocupa, neste País e nos Países vizinhos que visito nestes dias, das
tarefas próprias da investigação, do pensamento e da formação dos jovens. Um sector
importantíssimo para o progresso humano, intelectual e moral das pessoas, dos grupos étnicos e
da sociedade inteira.
Por isso vos manifesto a minha profunda estima pelo vosso trabalho, que eu compartilhei, como
docente universitário, durante alguns anos da minha vida. Nele pude constatar a transcendência
da vossa missão, que no conjunto destes povos é chamada a exercer um influxo decisivo, não só
no âmbito das pessoas, mas também das nações; pois é um facto que a cultura configura as
sociedades. Por isso mesmo, quando se querem construir formas de convivência mais elevadas e
justas, deve prestar-se atenção ao mundo cultural, porque não se trata só de procurar novas
formas de distribuição da riqueza que sejam mais justas, mas distribuição melhor da cultura e do
consequente influxo social.
Elemento imprescindível deverá ser a referência aos valores espirituais e morais do homem, que
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no vosso caso se concretizaram na visão cristã que vos anima e que tem sido uma característica
dos Centros que aqui representais. Será tarefa vossa manter e corroborar esta fidelidade. E nutro
a esperança de que a Igreja, mãe e mestra de povos, continue a ser para vós e para os vossos
colegas lugar de encontro, de referência e de estímulo para as vossas melhores iniciativas ao
serviço do homem integral.
Como a minha breve permanência aqui não me permite um encontro mais demorado, entrego-vos
uma mensagem escrita, que deseja ser testemunho da minha estima e apreço.
Pedindo ao Senhor ilumine as vossas pessoas e as vossas actividades, concedo-vos de coração
a minha bênção.
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