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Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos em Cristo
Obrigado pelo vosso acolhimento!

Alegro-me por poder saudar e abençoar os grupos assistidos pela Campanha para o
desenvolvimento humano, cujos representantes estão hoje aqui.

Esta Campanha foi um testemunho da presença viva da Igreja no mundo, entre os mais
necessitados, e do seu empenho em continuar a missão de Cristo, que foi enviado a levar aos
pobres uma mensagem de alegria, a proclamar a libertação aos prisioneiros... e a liberdade aos
oprimidos (Lc 4, 14-19).

Congratulo-me com os Bispos dos Estados Unidos pela sua previdência e caridade, ao fundarem
a Campanha para o desenvolvimento humano há dez anos; e agradeço a toda a comunidade
católica o apoio generoso dado a esta iniciativa em todos estes anos.

Disseram-me que foram fundados pela Campanha quase 1.500 grupos e organizações. Merecem
louvor e encorajamento os esforços dedicados a constituir projectos de "auto-ajuda", porque
assim se dá um contributo eficaz para afastar não só os efeitos maus como também as causas da
injustiça. Os projectos realizados pela Campanha contribuíram para criar uma ordem social mais
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justa e mais humana, e dão a muitos a possibilidade de adquirir mais justa confiança em si
próprios. Tais projectos constituem, na vida da Igreja, um testemunho do amor de nosso Senhor
Jesus Cristo.

Deus vos conceda força, coragem e prudência para continuar este trabalho em prol da justiça.
Deus vos abençoe a todos.

Irmãos e Irmãs

Estou muito contente por me encontrar aqui no meio de vós, durante a minha breve mas intensa
viagem neste maravilhoso País. A minha viagem tem carácter principalmente pastoral, convite a
uma convivência fraterna, a um desenvolvimento pacífico das boas relações entre os homens e
os povos, convite a que se procure em Cristo a fonte e a energia para realizar na nossa vida a
vocação de Deus, como homens e como cristãos.

Tenho muito confiança nas vossas orações, especialmente nas das crianças, das pessoas
idosas, dos doentes e de todos aqueles que, com os seus sofrimentos, físicos e morais, se
aproximam de Cristo, nosso Salvador e Redentor.

Saúdo a todos com afecto e dou-vos a minha Bênção cordial.
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