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Senhora, Senhores

Por ocasião da vossa reunião em Roma, manifestastes o desejo desta visita. Tenho muito prazer
em vos receber.

Como Responsáveis e Membros da Comissão económica e social das Comunidades europeias
ou dos Conselhos económicos e sociais dos Estados membros, ofereceis um contributo
importante a toda esta parte da Europa ocidental que procura viver numa simbiose mais
desenvolvida — ao nível das suas produções e das suas trocas económicas — do seu património
cultural, das suas realidades sociais e das suas instituições jurídicas e políticas. Esta articulação
é um grande projecto que merece estima e incentivo, e desperta em muitas pessoas esperanças
de progresso, embora levantando também problemas difíceis, que têm profundas repercussões
na vida das populações. Aqueles a quem competem as decisões devem, é claro, poder beneficiar
de estudos, pareceres, sugestões e conselhos de peritos competentes. E para isso vós contribuís
em grande escala. O que me parece muito apreciável é a vossa solicitude e a vossa possibilidade
de associar os vossos grupos responsáveis: chefes de empresa, trabalhadores e representantes
de grandes sectores económicos e profissionais.

A Igreja católica, como tal, não tem competência nestes campos técnicos. Alegra-se, porém,
vendo que se alarga a fraternidade e que toma corpo a comunidade, dentro do respeito da
identidade e da liberdade de cada um. Faz sobretudo votos por que os protagonistas não
descuidem nenhum aspecto deste vasto conjunto humano, por que a sua ética esteja à altura dos
seus projectos económicos e sociais, por que os direitos duns e doutros sejam tomados em
consideração e por que se promovam as instituições fundamentais que asseguram a justiça



social, a vida familiar e o progresso humano e espiritual.

É neste espírito que invoco sobre os vossos trabalhos e as vossas pessoas as Bênçãos de Deus.
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