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A Universidade é a sede mais alta e mais activa do pensamento humano

O Nosso pensamento dirige-se hoje para a Universidade Católica do Sagrado Coração e
convidamo-vos também a recordá-la, a rezar por ela e a oferecer-lhe o vosso óbolo.

A data de hoje leva-nos a reflectir sobre a natureza e a missão de uma instituição tão singular, tão
importante e tão nobre, como é uma Universidade; a sede mais alta e mais activa do pensamento
humano, o laboratório mais qualificado da investigação especulativa e científica, o campo de
competição mais empolgante das ideias antigas e novas e, principalmente a mais exigente escola
de estudos, isto é, de paixão pela verdade, onde os professores e os alunos se encontram num
diálogo de sabedoria e onde a vida de uma nação traça os caminhos do seu porvir.

Rendemos um preito de homenagem à instituição universitária, por si mesma, e formulamos votos
para que as suas presentes inquietudes críticas assumam um significado de aspiração aos mais
autênticos valores humanos e históricos, que se concretize numa eficiência cultural e pedagógica
cada vez maior.

É este ideal de escola superior que todas as Universidades Católicas, aqui e no mundo inteiro, se
propõem realizar, infundindo-lhe aquela energia de luz e de amor, o Espírito vivificador, que Jesus
Cristo obteve para nós e de que fez dispensadora a Igreja.

A Universidade Católica é um facto de cultura e de fé, que interessa não só o mundo académico,
mas também, por causa da sua repercussão espiritual e civil, toda a sociedade, mesmo as
classes sociais que não fazem do estudo uma profissão específica.



Agora queremos referir-Nos à Universidade Católica Italiana, à Universidade do Sagrado
Coração, que bem conhecemos e temos a alegria de ver tão sèriamente representada, também
nesta nossa cidade de Roma, com a sua moderníssima Faculdade de Medicina. Todos sabem,
porém, que uma obra deste género, vivendo das próprias forças, tem necessidade do apoio
solidário, tanto moral como económico, de todos, pois exige muitíssimos sacrifícios e despesas
incalculáveis. Por este motivo, recomendamo-la à vossa oração e à vossa generosidade.
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