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Ao Venerado Irmão
Cardeal Laurent Monsengwo Pasinya
Arcebispo de Kinshasa

No final da semana de Exercícios Espirituais, em que Vossa Eminência propôs as meditações
sobre o tema da comunhão com Deus, desejo manifestar-lhe, venerado Irmão, a minha gratidão
cordial pelo serviço precioso que ofereceu a mim e aos meus colaboradores.

Comentando alguns trechos da Primeira Carta de São João, Vossa Eminência orientou-nos por
um itinerário de redescoberta do mistério de comunhão em que fomos inseridos a partir do nosso
Baptismo. Graças também a este percurso que o senhor predispôs sabiamente, o silêncio e a
oração destes dias, de modo especial a adoração eucarística, foram cheios de profundo
reconhecimento a Deus, pelo «grande amor» (1 Jo 3, 1) que nos concedeu e com o qual nos uniu
a Si numa relação filial, que desde já constitui a nossa realidade mais profunda e que se
manifestará plenamente quando «os nossos olhos virem a [sua] Face e nós formos semelhantes
a [Ele]» (Missal Romano, Oração eucarística III).

Um motivo de alegria particular foi para mim, poder captar na sua própria presença e no seu
estilo, venerado Irmão, o testemunho peculiar de fé da Igreja que crê, espera e ama no
Continente africano: um património espiritual que constitui uma grande riqueza para todo o Povo
de Deus e para o mundo inteiro, especialmente na perspectiva da nova evangelização. Como
filho da Igreja na África, o senhor fez-nos experimentar mais uma vez aquele intercâmbio de dons
que é um dos aspectos mais bonitos da comunhão eclesial, em que a variedade das
proveniências geográficas e culturais consegue expressar-se de maneira sinfónica na unidade do
Corpo místico.



Enquanto invoco para o amado Irmão a abundância das recompensas divinas, e ao formular
todos os melhores votos para o seu ministério exigente, concedo-lhe de coração uma especial
Bênção Apostólica, que de bom grado faço chegar aos sacerdotes e aos irmãos confiados aos
seus cuidados pastorais.

Vaticano, 3 de Março de 2012.
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