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No amor de Deus, de quem provém toda a sabedoria, dou-vos as boas-vindas, Administradores
da Universidade Católica da América. Desde há muito tempo a vossa Universidade tem oferecido
uma especialíssima contribuição à Igreja e à sociedade nos Estados Unidos e, por conseguinte,
sinto-me feliz por ter esta ocasião de encorajar-vos a continuar a formação e o aperfeiçoamento
da visão de uma Universidade genuinamente católica na vossa cultura, de forma particular nesta
época.

No limiar do novo milénio, a Igreja está profundamente comprometida na nova evangelização, e
as Universidades católicas têm um papel específico nesta grandiosa missão. Na minha Carta
encíclica Fides et ratio, escrevi que "a fé e a razão constituem como que as duas asas com as
quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade" (Proémio). A razão pode
ajudar a fé a evitar os perigos do mito e da superstição, enquanto que a fé pode abrir a razão
para a plenitude da verdade que, pela sua própria natureza, ela sempre busca (cf. ibid., n. 48). A
inteira tradição católica dá testemunho desta reciprocidade, e a Universidade Católica da América
não pode oferecer uma contribuição mais relevante à obra da nova evangelização do que ser
uma testemunha desta profunda harmonia entre fé e razão.

É-me igualmente grato saudar os membros do Coro estudantil, hoje aqui presentes. Agradeço-
vos a beleza da vossa música, a qual demonstra que na tradição católica o bom e o verdadeiro se
conjugam sempre com o belo. Também isto está no cerne do testemunho oferecido pelas
Universidades católicas, uma vez que a beleza "é chave do mistério e apelo ao transcendente"
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(Carta aos Artistas, 16).

Ao confiar toda a comunidade da Universidade Católica da América à indefectível intercessão de
Maria, Sede da Sabedoria, concedo cordialmente a minha Bênção apostólica a vós e aos vossos
entes queridos.
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