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Estimados amigos, bom dia!
Dou as boas-vindas aos Patrons of the Arts dos Museus do Vaticano por ocasião desta
peregrinação a Roma, que marca o trigésimo aniversário da vossa Fundação. Ao longo das
últimas três décadas, os Patrons ofereceram uma contribuição considerável para o restauro de
numerosos tesouros de arte, conservados nas colecções do Vaticano e, de modo mais geral, para
a ampliação da missão religiosa, artística e cultural dos Museus. Estou-vos profundamente grato
por isto.
A criação dos Patrons of the Arts dos Museus do Vaticano foi inspirada por um louvável sentido
de co-responsabilidade pela herança de arte sacra que a Igreja possui, e também pelo desejo de
dar continuidade aos ideais espirituais e religiosos que levaram à formação das colecções papais.
Em todas as épocas, a Igreja apelou-se às artes para dar expressão à beleza da própria fé e para
proclamar a mensagem evangélica sobre a magnificência da criação de Deus, a dignidade do
homem criado à sua imagem e semelhança, e o poder da morte e ressurreição de Cristo de levar
a redenção e o renascimento a um mundo afligido pela tragédia do pecado e da morte. Com a
sua história singularmente rica, os Museus do Vaticano oferecem aos inúmeros peregrinos e
visitantes que chegam a Roma, a possibilidade de encontrar esta mensagem mediante obras de
arte que dão testemunho das aspirações espirituais da humanidade, dos mistérios sublimes da fé
cristã e da busca daquela beleza suprema que encontra a sua origem e o seu cumprimento em
Deus.
Dilectos amigos, o vosso patrocínio às obras de arte dos Museus do Vaticano possa ser sempre
um sinal da vossa participação interior na vida e na missão da Igreja. Possa ser também uma
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expressão da nossa esperança no advento do Reino, cujas beleza, harmonia e paz constituem a
expectativa de cada coração humano e a inspiração das aspirações artísticas mais excelsas da
humanidade. Sobre vós, os vossos familiares e todos os vossos sócios, derramo de coração a
minha Bênção Apostólica, como penhor de alegria e paz constantes no Senhor.
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