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Ao Senhor Cardeal NORBERTO RIVERA CARRERA
Arcebispo-Primaz do México

Por ocasião do Encontro Continental para a América sobre o Compêndio da doutrina social da
Igreja que se realiza nessa cidade, é-me grato dirigir uma cordial saudação aos organizadores e
participantes, provenientes dos diversos países americanos, que assistem a este importante
Encontro movidos pelo seu compromisso na evangelização da vida social.

Realiza-se assim o desejo do meu venerado Predecessor, o Servo de Deus João Paulo II, o qual
indicou a utilidade de um "compêndio ou síntese autorizada da doutrina social católica" (Ecclesia
in America, 54), consciente da importância prioritária que o conhecimento e a difusão da doutrina
social da Igreja ocupa. De facto, o mencionado Compêndio é um instrumento valoroso, que
facilita nos diversos âmbitos um estudo mais profundo e sistemático das orientações da Igreja no
campo político, social e económico, favorecendo ao mesmo tempo a sua aplicação prática no
contexto concreto de cada País ou Continente, tendo em conta as suas peculiaridades próprias.

Apraz-me verificar que esse Encontro pretende dar maior vigor na América à missão
evangelizadora da Igreja, que deve alargar-se também ao âmbito social, tendo sempre em
consideração a primazia da verdade sobre o homem e sobre a sua dignidade inviolável com todos
os seus direitos. Deste modo, o mundo que tanto incrementa as suas formas de organização e a
sua inter-relação, até chegar à chamada globalização, poderá dispor também de uma alma que o
faça crescer igualmente em humanidade, justiça e espírito solidário.
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Nesta missão evangelizadora e humanizante da Igreja participam os fiéis leigos de um modo
peculiar e de acordo com a sua índole secular, porque vivem e trabalham onde se organiza a vida
social, onde se tomam as decisões ou se transformam as estruturas que condicionam a vida civil.
Eles devem seguir a sua vocação específica de "procurar o Reino de Deus tratando das
realidades temporais e ordenando-as segundo Deus" (Lumen gentium, 31) e, portanto, colocando
as suas capacidades profissionais e o testemunho de uma vida exemplar ao serviço da
evangelização da vida social, tornando-a ao mesmo tempo mais justa e adequada à pessoa
humana. Para isso necessitam de uma sólida formação que lhes permita discernir em cada
situação concreta, acima de qualquer interesse particular ou de propostas oportunistas, o que
realmente melhora o ser humano na sua integridade e as características que devem ter os
diversos órgãos sociais para promover o verdadeiro bem comum. Neste sentido, o Compêndio,
objecto de estudo nesse Encontro, devido ao seu carácter orgânico e à formulação sintética de
cada um dos pontos tratados, é uma ajuda preciosa para a formação dos fiéis cristãos nas
questões sociais, sobretudo se estiver acompanhado de uma acção pastoral e catequética sábia,
constante e pormenorizada.

Peço ao Senhor, por intercessão materna de Nossa Senhora de Guadalupe, que ilumine os
trabalhos desse Encontro continental, para que dê abundantes frutos e seja ele mesmo uma
ocasião propícia para viver com espírito cristão a sede de justiça, assim como para fomentar o
compromisso solidário com os necessitados e o irrenunciável impulso da caridade. Com estes
sentimentos, concedo de coração a todos os Congressistas a Bênção Apostólica.

Vaticano, 19 de Novembro de 2005.

PAPA BENTO XVI
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