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Senhor Presidente
amados irmãos no Episcopado
queridos hondurenhos todos

Sejam as minhas primeiras palavras de sincero agradecimento ao Senhor Presidente da
República pela sua amabilidade em vir receber-me e pela sua cordial saudação de boas vindas,
que dá expressão às visíveis demonstrações de afectuoso acolhimento que todos me dispensais
e que me faz sentir num clima familiar. Agradeço também ao Senhor Presidente o amável convite
que me fez, juntamente com o Episcopado, para visitar a querida Nação hondurenha.

Encontrando-me aqui, desejo partilhar convosco a minha alegria e esperança, como só a
bondade divina vos pode dar que me permite realizar esta viagem apostólica. Por meu lado e em
correspondência ao vosso entusiástico acolhimento, desejo cingir num grande abraço de paz
todos vós: os irmãos no Episcopado a que preside D. Hector Enrique Santos; os habitantes de
Tegucigalpa e todos vós que viestes de outras partes do País; os que nas povoações e aldeias,
dentro de casa ou no campo, me estais a ouvir. Sabei que tendes entre vós e convosco um irmão,
que anda ao vosso lado.

Em cumprimento da sua missão apostólica, o Bispo de Roma e Pastor da Igreja universal está
presente entre o Povo de Deus que avança no solo hondurenho para a casa do Pai. Convidastes-
me a vir e, no nome do Senhor, estou entre vós. Quero testemunhar também aqui, que Jesus é o
Senhor, o que ressuscitou da morte para dar a vida a todos os homens. E ao mesmo tempo
desejo louvar o Senhor por todas as maravilhas que a graça divina realizou nesta Igreja em
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Honduras.

Amadíssimos todos: desde o primeiro momento da minha chegada, abristes-me as portas do
vosso coração. Eu também vos reafirmo a minha profunda estima e afecto.

Deus abençoe todos vós que hoje me acolhestes, pessoalmente ou em espírito. Abençoo todos
os que eu encontrar no meu percurso e todos os que se unirem a mim nas assembleias de
oração. Deus abençoe agora e sempre todos os hondurenhosl
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