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Caros Irmãos e Irmãs

Como me sinto feliz de ver Sua Beatitude Antoine Pierre Khoraiche, novo Cardeal, rodeado por
sacerdotes, religiosos e fiéis maronitas e por muitos compatriotas libaneses! A importância do
acontecimento foi realçada no plano civil pela presença de duas delegações oficiais, a do
Governo e a do Parlamento.

Sim, Beatitude, a confiança dos Bispos maronitas vos tinha designado ao vosso cargo patriarcal,
que adquiristes com mérito, nas condições difíceis e particularmente provadas para todo o povo
libanês. O facto de serdes agora Cardeal da Santa Igreja Romana significa, no respeito das
tradições, da disciplina e das responsabilidades próprias das vossas comunidades orientais, que
partilhais também a solicitude por todas as Igrejas que é dever, por um título especial, do
sucessor de Pedro na Sé de Roma.

Na vossa pessoa, exprimo à inteira Igreja maronita o meu afecto e os meus encorajamentos a
trabalhar para que a luz do Evangelho, que eles têm em mãos, brilhe verdadeiramente sobre esta
terra do Próximo Oriente, com tudo o que ele comporta de piedade, de acção pastoral, de espírito
de justiça e de amor fraterno. Esta comunidade, da qual sois Pai e Pastor, espera muito de vós,
neste campo, para realizar a sua unidade e estimular o seu dinamismo ao serviço de toda a
nação libanesa.

Saúdo ainda todos os outros católicos libaneses, que partilham a mesma responsabilidade de



testemunho, e também os cristãos de outras confissões. Saúdo, enfim, as outras comunidades
religiosas e todos os cidadãos, a fim de que todos os que compõem o Líbano ou que ali vivem se
consagrem à paz e à reconstrução, superando juntos os obstáculos e as morosidades.

Por meu lado, continuo a pensar em vós, a rezar por vós e convosco, e de todo o coração vos
abençoo.
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