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Caros amigos

1. Sinto muita felicidade em saudar-vos aqui, na Rádio Veritas, nesta importante emissora
católica das Filipinas. Saúdo todos vós com grande cordialidade e respeito, porque — como
correspondentes, fotógrafos, peritos de rádio ou de televisão — vós sois a centelha de vida e o
espírito animador dos vários instrumentos modernos da comunicação.

Peço que estejais sempre profundamente convencidos da vossa responsabilidade. As imagens
que girais, os sons que gravais, os programas que transmitis superam as barreiras do tempo e do
espaço. Atingem — e, em alguma forma quase instantaneamente — os pontos mais remotos e as
populações mais diversas do globo. Tudo aquilo que as pessoas vêem e ouvem, nas vossas
transmissões e nos vossos comentários, influencia profundamente o seu modo de pensar e de
agir.

Todos hoje, seja qual for a sua actividade; e particularmente a juventude, estão à procura de
valores humanos e de princípios que os ajudem a construir um mundo melhor. As pessoas, em
qualquer nível de responsabilidade, precisam de valores e de princípios para edificar uma ordem
económica e social mais humana. É necessário ainda que estes valores e princípios atinjam tais
pessoas. É aqui que os "meios de comunicação social" podem servir, de maneira muito especial,
a humanidade. É esta, por certo, formidável responsabilidade e desafio — mas pode ser também
maravilhoso contributo para a humanidade.
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2. Durante estes dias da minha visita, o povo filipino relembra o alegre acolhimento dado pelos
seus antepassados ao primeiro anúncio da mensagem cristã. Ele reflecte-se nos exemplos de
generosidade e de heroísmo que tal anúncio provocou neste mesmo povo; reafirma os valores
cristãos que ele deseja preservar como fundamento daquele progresso técnico, económico e
social, a que justamente aspira. Em tudo isto, é ele ajudado pela contribuição dos "media", pelo
vosso generoso serviço.

Vós tendes a tarefa de transmitir os acontecimentos destes dias ao mundo. Por algumas horas
podeis oferecer ao mundo, atormentado por crescentes conflitos, algumas imagens alegres de
solidariedade humana, acompanhadas de mensagens de encorajamento e de motivos de
esperança.

3. Oxalá a consciência da importância da vossa missão vos sustente nas dificuldades que o
vosso trabalho exige: mudanças de clima, rápidos deslocamentos, exigências várias, prazos
improrrogáveis. Oxalá a alegria que acompanha o anúncio daquilo que é verdadeiro, bom e belo,
faça crescer as vossas energias e vos com pense das vossas fadigas.

Peço a Deus Omnipotente queira conceder a cada um de vós êxito e satisfação na sua nobre
missão êxito e satisfação que brotem da fidelidade à verdade e da dedicação ao amor fraterno.
Sobre as vossas famílias, especialmente as mais distantes, invoco a abundância da paz e da
felicidade. Sintam-se elas sempre orgulhosas de vós e beneficiem do vosso trabalho. Deus vos
abençoe e abençoe também os que vos são queridos!
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