A Santa Sé

CARTA DO PAPA BENTO XVI
AO CARDEAL ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
EM PREPARAÇÃO PARA
O VI ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS
(16 - 18 DE JANEIRO DE 2009 - CIDADE DO MÉXICO)

Ao Senhor Cardeal ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Presidente do Pontifício Conselho para a Família
A 9 de Julho de 2006, ao concluir o V Encontro Mundial das Famílias em Valença, Espanha, tive
o prazer de anunciar a designação da Arquidiocese do México como sede do VI Encontro.
Este, em continuidade com o inesquecível acontecimento do ano passado, terá lugar de 16 a 18
de Janeiro de 2009 com o tema: "A família, formadora nos valores humanos e cristãos".
Como primeira escola de vida e de fé, e como "igreja doméstica", a família está chamada a
educar as novas gerações nos valores humanos e cristãos para que, orientando a sua vida
segundo o modelo de Cristo, forjem nelas uma personalidade harmoniosa. Nesta tarefa tão
decisiva para a pessoa humana, que não se reduz apenas a saber utilizar as realidades que tem
ao seu alcance, mas que tende sobretudo a procurar e comprometer-se com os ideais e modelos
de comportamento que fazem com que "todo o universo seja superior" (Gaudium et spes, 14),
deve-se contar também com o apoio da escola, da paróquia e dos diversos grupos eclesiais que
favorecem uma educação integral do ser humano.
Em momentos nos quais se sente uma frequente separação entre o que se afirma e o modo
concreto de viver e de se comportar, este próximo Encontro Mundial das Famílias propõe-se
estimular os lares cristãos na formação de uma recta consciência moral que, fortalecida pela
graça de Deus, ajude a seguir fielmente a sua vontade que nos revelou por meio de Jesus Cristo
e que semeou no mais íntimo do coração de cada pessoa (cf. ibid. 16).
Nesta ocasião, desejo saudar cordialmente os meus Irmãos Bispos dessa querida Nação, de
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modo especial o Senhor Cardeal Norberto Rivera Carrera, Arcebispo de México, comunidade
eclesial que acolherá as famílias que, de tantas partes do mundo, participarão neste importante
Encontro.
Peço ao Senhor que o processo de preparação e a celebração deste acontecimento esteja
iluminado pela sua graça e seja para as famílias, tanto as que estiverem presentes como as que
se unirem espiritualmente, uma ocasião especial para viver com alegria a sua própria vocação e
missão. Com estes sentimentos, recomendo-as à Sagrada Família de Nazaré e abençoo-as com
todo o meu afecto.

Vaticano, 1 de Outubro de 2007.
BENEDICTUS PP. XVI
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