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Eminências
Caros Amigos da Arte Americana Religiosa

Tenho o prazer de vos dar as boas-vindas hoje e de convosco inaugurar a primeira exposição a
alto nível de pintura americana no Vaticano.

Com esta exposição prossegue a vossa Associação as suas louváveis iniciativas; e aumenta
também os contactos que já teve com o Vaticano por meio dos seminários que tiveram lugar aqui
em 1976 e 1978.

O título mesmo que atribuístes a esta exposição expressa bem os sentimentos que motivaram
esta vossa mais recente actividade: Um Espelho da Criação - 150 anos de pintura americana da
natureza. Graças aos vossos generosos esforços, muita gente nas próximas semanas poderá
admirar estas pinturas, convosco poderá também reflectir sobre a natureza; como exemplo do
trabalho de Deus, como manifestação do Seu poder e da Sua beleza e como expressão da
generosidade com que Ele dota o mundo e o adorna para bem dos seres humanos. Destas
reflexões sobre a natureza deriva uma profunda percepção da glória da criação, da dignidade do
homem, e mais que tudo da majestade do Criador. O Salmista foi levado a exclamar: "Ó Senhor,
nosso Deus, como é admirável o Vosso nome em toda a terra! A Vossa majestade estende-se
triunfante pelos céus" (Sl 8, 2).

Sinto-me também feliz por ter a ocasião deste encontro hoje, para juntar a minha voz uma vez



mais ao grande testemunho de respeito, estima e confiança dado durante longos anos pelo meu
predecessor Paulo VI aos artistas do mundo todo. Os artistas, com efeito, têm um nobre
contributo a oferecer para construir a civilização do homem e promover o Reino de Deus na terra.

Sejam abençoados este esforço e todos os vossos esforços ao serviço da arte. "O Senhor te
abençoe, e te proteja! O Senhor faça resplandecer a Sua face sobre ti e te conceda a paz!" (Núm
6, 24-26).
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