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Meus irmãos e irmãs muito amados em Jesus Cristo,

A vossa presença causa-me ternura e compaixão, algo dos sentimentos que experimentava
Jesus Cristo, quando recebia os doentes. Ele debruçava-se sobre o sofrimento humano, sobre as
chagas do corpo e fazia renascer, nos corações dos homens, a serenidade, a confiança e a
coragem. Eu desejaria que também esta visita tivesse o mesmo efeito espiritual; e gostaria de ter
mais tempo para conversar com cada um, porque vos amo muito, sofro por vos ver sofrer, e a
todos quero confortar.

E por que motivo vos amo? Porque sois pessoas humanas, amados por Deus, e por seu Filho
Jesus Cristo, que tanto sofreu por vós; e porque a Igreja católica, como Jesus Cristo, vos ama e
irá fazer tudo o que puder em vosso favor.

Eu vou partir; mas digo ao Senhor Bispo - que é vosso grande amigo e ao qual se deve esta obra
de Cumura - e peço aos médicos, aos enfermeiros e a quantos vos assistem, que vos façam todo
o bem que o Papa desejaria fazer-vos, se pudesse aqui ficar convosco. E deixo-vos, como
recordação, a mensagem que, daqui e agora, dirijo a toda a Igreja, com um apelo a vosso favor.

Não vos deixeis abater! O sofrimento tem sempre valor. É capaz de ensinar ao mundo o que é um
amor como o amor de Jesus. E esta vossa vida serve para ajudar os outros, serve para receber e
transmitir força moral; e, se sois cristãos, podeis transmitir a força da renovação e da alegria de
Cristo. Ele ressuscitou para que todos tivéssemos acesso à vida eterna. O vosso sofrimento pode
tornar o mundo melhor, se fordes amigos de Deus e amigos uns dos outros; se unirdes a
serenidade, a confiança e a coragem aos progressos da medicina e à boa vontade daqueles que
vos assistem com amor.
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Eu nunca vos esquecerei e confio na vossa lembrança amiga. Rezarei por vós e confio na vossa
oração. E dou-vos, de todo o coração, a Bênção Apostólica.  
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