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Caros Congoleses

Infelizmente chegou o momento de vos deixar. É necessário que vá a outras regiões onde
aguardam a minha presença, e continue esta visita pastoral que decorreu tão bem entre vós.
Sentistes-vos felizes em me ver. Posso diver-vos que a minha alegria foi ainda maior. Teria
desejado apertar as mãos de todos vós, abençoar-vos a todos, ter para cada um, sobretudo para
as crianças, para os doentes, para os pobres, uma palavra de conforto e encorajamento. Teria
sido necessário permanecer muito mais tempo, e eu não tenho direito de abusar da vossa
hospitalidade, embora ela me tivesse sido oferecida com tanta cordialidade.

Esta hospitalidade, devo-a igualmente, em especial, ao vosso Presidente e a todos os
responsáveis do Estado. Desejareis certamente que eu diga, diante de vós, quanto lhes estou
reconhecido. E permiti-me-eis que lhes apresente, a eles que têm o pesado encargo de guiar o
Pais, os meus mais sinceros bons votos pelo seu futuro, na justiça, na paz e na prosperidade
para todos.

A vós, irmãos bispos e sacerdotes, e a todos os católicos congoleses, ainda um caloroso
agradecimento. Notei a vossa fé, a vossa coragem, o vosso zelo apostólico. Ouvi-vos cantar o
vosso amor por Cristo, a sua Mãe, a Santíssima Virgem Maria. Vi que rezais e rezei convosco e
por vós. Juntos recordámos pastores falecidos destas dioceses, cujo ministério permanece
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exemplar para todos. Em particular rezámos juntos sobre o túmulo do saudoso Cardeal Biayenda,
pastor fiel e grande servidor do seu País. Continuai, progredi sempre no que vos conduz a Deus.
Hoje deixo-vos um pouco de mim mesmo, e levo comigo toda a vossa generosidade, o vosso
ardor e as provas da vossa profunda dedicação à Igreja.

Adeus, terra congolesa! Oxalá produzas frutos duradouros e dês à Igreja e ao mundo o
testemunho da tua vitalidade!
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