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MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS BISPOS NORTE-AMERICANOS

 

Caros Irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo

Écom grande esperança e grande entusiasmo que envio as minhas saudações a todos vós aí
reunidos em Dallas. Essa importante sede de trabalhos, o Centro de investigação Médico-Moral e
de Educação, patrocinado pelo Papa João XXIII. e generosamente sustentado pelos Cavaleiros
de Colombo, é esplêndida iniciativa ao serviço da verdade e da pessoa humana. Reunirem-se em
tão grande número Bispos dos Estados Unidos e do Canadá, manifesta a consciência das vossas
responsabilidades pastorais como mestres autênticos do povo de Deus, que está chamado a
viver a vida cristã no mundo moderno.

O tema das vossas deliberações, "As novas tecnologias do nascimento e da morte", gira à volta
de questões complexas e melindrosas de ética médica que se apresentam à Igreja e a toda a
sociedade. Tive ocasião, na encíclica Redemptor Hominis (Redemptor Hominis, 15) de fazer a
seguinte declaração: "O progresso da técnica e o desenvolvimento da civilização do nosso tempo,
que é marcado aliás pelo predomínio da técnica, exigem proporcional desenvolvimento também
da vida moral e da ética. E, no entanto, este último infelizmente parece ficar sempre atrasado".

Nos vossos esforços conjuntos aí em Dallas, estais-vos zelosamente fazendo eco dos
sentimentos do meu coração expressos em Outubro passado, em Washington, D.C.: "Não hesito
em proclamar diante de vós e diante do mundo que toda a vida humana — desde o momento da
concepção e durante todos os estádios sucessivos — é sagrada, porque a vida humana é criada
à imagem e semelhança de Deus". A nossa missão é proclamar cada vez mais eficientemente a
sacralidade da vida humana. Mas para o fazermos, devemos compreender as novas
oportunidades e as novas ameaças que apresenta à pessoa humana cada nova tecnologia. Neste
momento importante da história, sois chamados, como Bispos, a oferecer oportunas directrizes
examinando novas questões à luz da Palavra eterna de Deus e com o auxílio oferecido pelo
magistério da Igreja. Neste contexto, as vossas reflexões — iluminadas por médicos, teólogos e
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advogados, que generosamente oferecem os seus conhecimentos e experiências nessa sede de
trabalhos ajudarão a contribuirdes para esse "proporcional desenvolvimento da vida moral e da
ética" que a situação contemporânea tão seriamente exige.

Caros Irmãos: trata-se de um contributo, importante e vital, do serviço da Igreja  de Jesus Cristo
oferecido aos homens e às mulheres dos nossos dias.

Abençoe, o Senhor, o Centro do Papa João no desejo e obrigação que tem de estar ao serviço do
Magistério da Igreja e da causa da humanidade. E dirija o Espírito Santo as vossas inteligências e
os vossos corações, para entrardes mais profundamente nos mistérios da sua divina sabedoria e
ficardes ainda mais inflamados no seu amor.

A todos os que estão esperando este encontro, e a todos os que ajudaram a torná-lo possível,
concedo de coração a minha Bênção Apostólica: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amen.
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