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Quero agradecer-vos a vossa visita e este programa de danças e cânticos que me apresentastes.
Mas trouxestes também um testemunho. O encontro com cada um de vós foi ocasião de
testemunho pessoal e ao mesmo tempo comunitário. Penso que todos os vossos testemunhos
podem considerar-se resumidos nas palavras do vosso hino: "Somos catequistas para um mundo
novo, / somos testemunhas de um grande mistério, / somos os instrumentos do amor de Deus, /
somos os verdadeiros amigos da humanidade". Estas palavras constituem uma autodefinição do
vosso grupo, da vossa comunidade e, dentro desta comunidade, de cada um de vós.

Sinto-me feliz por este encontro, o segundo realizado convosco. O ano passado fui ao vosso
Colégio, à vossa casa, para celebrar a Missa. Este ano viestes a esta casa para apresentar o
vosso programa que exprime as diversas culturas, as várias tradições dos Países dos quais sois
filhos e filhas. Certamente é importante ver, ao menos por um momento, este testemunho das
diferentes culturas porque o Evangelho deve sempre encontrar-se com as culturas dos povos e
nestas culturas ele deve inserir-se.

Sou-vos grato pelo compromisso por vós assumido ao participardes neste curso bienal. Assumis
o compromisso de catequistas e, diria também, de protagonistas em relação com os outros
catequistas nos vossos Países. Agradeço também Sagrada Congregação para a Evangelização
dos Povos tão importante iniciativa. Queria, por fim, exprimir a minha participação em todos os
problemas que me apresentastes. Manifestastes-me as intenções das vossas pessoas, das
vossas famílias, das vossas Congregações.

Quero dar-vos uma resposta acolhendo todas aquelas intenções e participando nelas com a
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oração, com o sacrifício eucarístico e com o amor. A bênção que vou dar-vos, juntamente com o
Cardeal Prefeito e o Arcebispo Secretário, será não só para todos os presentes mas também para
todos os que vos são caros e se unem a vós, as vossas famílias, as vossas famílias religiosas, os
vossos Países, aqueles que vos esperam como portadores do Evangelho e da Boa Nova, e as
respectivas Igrejas.
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