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Senhor Presidente
Excelências
Senhoras e Senhores!

Chegou para mim a hora de dizer adeus a Malta. Dou graças a Deus pela oportunidade que me
concedeu de me encontrar convosco e de visitar esta bonita ilha. Agradeço ao Presidente pelas
amáveis palavras e a todos vós, que me oferecestes um acolhimento tão caloroso e generoso.
Esta viagem ofereceu-me a ocasião para um apreço mais profundo do modo como o Evangelho
pregado por São Paulo plasmou a identidade espiritual do povo maltês. No momento em que me
despeço de vós, permiti-me encorajar-vos mais uma vez a cultivar uma profunda consciência da
vossa identidade e assumir as responsabilidades que dela derivam, especialmente promovendo
os valores do Evangelho que nos oferecem uma clara visão da dignidade humana e da origem e
destino comuns do género humano.

Sede exemplo, tanto aqui como alhures, de uma vida cristã dinâmica. Sede orgulhosos da vossa
vocação cristã e conservai com cuidado a vossa herança religiosa e cultural. Olhai para o futuro
com esperança, com profundo respeito pela criação de Deus, respeito pela vida humana, alta
estima pelo matrimónio e pela integridade da família! Sede dignos filhos e filhas de São Paulo.
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Tendo presente a sua posição geográfica no coração do Mediterrâneo, muitos migrantes chegam
ao litoral de Malta, alguns para fugir de situações de violência e de perseguição, outros em busca
de melhores condições de vida. Conheço as dificuldades que podem ser causadas pelo
acolhimento de um grande número de pessoas, dificuldades que não podem ser resolvidas pelo
país de chegada, sozinho. Ao mesmo tempo, estou também confiante de que, contando com a
força das raízes cristãs e com a longa e orgulhosa história de hospitalidade dos estrangeiros
Malta procurará, com o apoio de outros Estados e das organizações internacionais, ajudar
quantos chegam aqui e garantir que os seus direitos sejam respeitados.

Estas nobres finalidades dependem de uma incansável dedicação à tarefa cheia de desafios do
diálogo e da cooperação no interior da comunidade internacional e europeia, lugares privilegiados
junto dos quais Malta dá testemunho dos valores cristãos que ajudaram a forjar a sua identidade.
Unidade, solidariedade e respeito recíproco estão na base da vossa vida social e política.
Inspirados pela vossa fé católica, eles são a bússola que vos guiará na busca de um
desenvolvimento autêntico e integral. O tesouro do ensinamento social da Igreja inspirará e guiará
tais esforços. Nunca deixeis que a vossa verdadeira identidade seja comprometida pelo
indiferentismo ou pelo relativismo. Possais ser sempre fiéis ao ensinamento de São Paulo, que
vos exorta: "Vigiai, sede firmes na fé, procedei varonilmente, sede fortes. Tudo o que fizerdes,
fazei-o com caridade" (1 Cor 16, 13-14). Muito obrigado e Deus vos abençoe!
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