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Excelências, Senhoras e Senhores

Há quase três anos estávamos espiritualmente unidos na alegria da cerimónia, durante a qual
foram lançados os fundamentos do Centro Cultural, e agora estais na fase final da edificação e
prevedes inaugurá-lo no próximo ano. A vossa visita oferece-me a oportunidade para exprimir
uma vez mais a minha sentida gratidão àqueles que sustentaram esse projecto e tudo fizeram
para a sua realização.

A importância do Centro está no facto de ele ser um instrumento de evangelização. Não tem a
finalidade de honrar uma pessoa particular, mas de contribuir, utilizando os meios fornecidos pela
tecnologia moderna, para fazer com que a Igreja e a sua mensagem sejam mais conhecidas e
compreendidas. A celebração do Ano jubilar tem demonstrado que pessoas de todos os lugares
desejam não só professar as verdades da fé, mas também edificar e fortalecer o sentido da
comunidade católica, mediante actividades religiosas e culturais. Uma das principais questões do
nosso tempo é a relação entre fé e cultura. Desejo encorajar os vossos esforços por garantir que
o Centro ofereça oportunidades para o estudo de temas importantes para a vida cristã, no actual
clima cultural do vosso País. A vossa tarefa consiste em fazer com que o Centro promova
actividades que tenham em vista transmitir a um grande público os tesouros da nossa herança
católica.

Com gratidão e encorajamento abençoo os vossos esforços e invoco os abundantes dons do
Senhor sobre vós e as vossas famílias. A vossa visita a Roma durante o Ano jubilar vos incuta
paz interior e renovado amor pela Igreja.
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