A Santa Sé

INTERCÂMBIO DE MENSAGENS
ENTRE O PAPA BENTO XVI
E SUA BEATITUDE ANTONIOS NAGUIB
ELEITO PATRIARCA DE ALEXANDRIA
DOS COPTO-CATÓLICOS

Santidade
O Sínodo dos Bispos da Igreja Copto-Católica, reunido no Convento de São José das Irmãs
Egípcias do Sagrado Coração, em Madinet el-Obour, de 27 a 30 de Março de 2006, como foi
decidido na última reunião, elegeu-me a mim indigno, para suceder a Sua Beatitude Stéphanos II,
Cardeal Ghattas, que soube ser para toda a nossa Igreja Copto-Católica um verdadeiro "Pater et
Caput", dando um exemplo de paternidade, caridade e sacrifício por 20 anos, ao longo do seu
ministério.
Com a presente imploro de Vossa Santidade a concessão da "comunhão eclesiástica",
prometendo ser fiel ao nosso Senhor e fazer tudo o que posso para servir do melhor modo o seu
rebanho a mim confiado, exprimindo a minha fidelidade, veneração e obediência ao Supremo
Pastor da Igreja, Sucessor de Pedro e nosso amadíssimo Papa.
Implorando a sua Bênção Apostólica e pedindo as suas orações para o iminente Sínodo e o
futuro período decisivo na vida da nossa igreja, garantimos a nossa plena fidelidade à "Sancta

Mater Ecclesiae" e a nossa devoção à sua amadíssima pessoa.
De Vossa Santidade, dev.mo em Cristo
ANTONIOS NAGUIB

Patriarca de Alexandria dos Copto-Católicos
***
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A Sua Beatitude ANTONIOS NAGUIB
Patriarca de Alexandria dos Coptas
Recebi com grande alegria o anúncio da eleição de Vossa Beatitude à Sede patriarcal de
Alexandria dos Coptas e a sua solicitação da comunhão eclesiástica. A Igreja dá graças a Deus
Omnipotente pela dom que a ela foi oferecido na pessoa de Vossa Beatitude.
Ao expressar as minhas fraternas e calorosas congratulações, garanto-lhe a minha mais
fervorosa oração a fim de que Cristo, Bom Pastor, o apoie no cumprimento da missão dele
recebida.
Acolho, de todo o coração, Venerável Irmão, a sua solicitação da comunhão eclesiástica, de
acordo com o costume e o desejo de toda a Igreja Católica. Estou certo de que, repleto da força
do Ressuscitado, Vossa Beatitude saberá guiar com sabedoria e prudência a Igreja CoptoCatólica com os Padres do Sínodo patriarcal, nossos Irmãos no Episcopado. Adornada com a
glória dos santos e pronta como a Esposa do Apocalipse, a Igreja Copto-Católica poderá ir ao
encontro do Esposo que vem.
Possa o Senhor assisti-lo no seu novo ministério, para poder proclamar a Palavra que salva, a fim
de que seja vivida e celebrada com amor, segundo as antigas tradições espirituais e litúrgicas da
Igreja Copto-Católica. Os fiéis confiados a Vossa Beatitude encontrem consolação na sua paterna
solicitude.
Transmito-lhe, Beatitude, assim como a todos os membros do Sínodo, uma fraterna saudação e
concedo-lhe uma especial e afectuosa Bênção Apostólica, que faço extensiva a todos os Bispos,
Sacerdotes, Religiosos, Religiosas e a todos os fiéis do seu Patriarcado.

Vaticano, 6 de Abril de 2006.
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