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Eminência Prezados Amigos 

É-me grato dar-vos de novo as boas-vindas ao Vaticano neste ano. Agradeço ao Senhor Cardeal Maida ter-me

informado acerca dos contínuos progressos do Centro, e expresso a minha gratidão a todos aqueles que apoiam a sua

missão de promoção do diálogo e do mútuo enriquecimento entre os mundos da fé e da cultura. 

O plano do Centro inspirou-se na firme convicção da Igreja, de que só o mistério de Jesus Cristo ilumina plenamente o

mistério do homem e portanto pode oferecer uma base certa para o autêntico progresso da família humana na justiça,

paz e solidariedade. Há vinte anos, no início do meu Pontificado, tracei as linhas que a Igreja do nosso tempo é

chamada a seguir, em fidelidade ao Concílio Vaticano II, no cumprimento da sua missão no mundo. «A Igreja deseja

servir esta única finalidade: que cada homem possa encontrar Cristo, a fim de que Cristo possa percorrer juntamente

com cada homem o caminho da vida, com a potência daquela verdade sobre o homem e sobre o mundo, contida no

mistério da Encarnação e da Redenção, e com a potência do amor que de tal verdade irradia» (Redemptor hominis, 13).

Hoje, enquanto a Igreja se aproxima do terceiro milénio da Encarnação, rezo para que o Centro, mediante a sua

actividade intelectual, artística e cultural, ajude a fazer com que a rica tradição e experiência da Igreja abordem as

grandes problemáticas humanas e éticas que estão a forjar o futuro da vossa sociedade. 

Estimados amigos, oxalá a vossa peregrinação a esta Cidade, onde os Apóstolos Pedro e Paulo deram o derradeiro

testemunho de Cristo ressuscitado, vos leve a uma mais profunda união com o Senhor e a sua Igreja. Que a amorosa

Mãe do Redentor oriente todos nós na nossa peregrinação rumo ao grande Jubileu e à plenitude do Reino de Deus. A

vós e às vossas famílias concedo de coração a minha Bênção Apostólica.
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