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Venerados Irmãos no Episcopado
Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Sinto-me feliz por me encontrar convosco, no dia seguinte à canonização de três luminosas
testemunhas do empenho missionário, que vos são particularmente queridos:  São Daniel
Comboni, Santo Arnaldo Janssen e São José Freinademetz. Eles são três "campeões" da
evangelização.

Dirijo-vos a minha cordial saudação e agradeço-vos a vossa presença.

2. Saúdo todos vós, queridos Missionários Combonianos do Coração de Jesus, que dais
continuidade à acção apostólica de São Daniel Comboni. Ele é justamente incluído entre os
promotores do movimento missionário que teve, na Igreja do século XIX, um extraordinário
despertar. Em particular, saúdo o Superior-Geral recentemente eleito, Pe. Teresino Serra, e os
Religiosos participantes no Capítulo Geral. Faço votos por que as reflexões e as indicações que
surgiram da Assembleia capitular infundam um renovado impulso missionário ao vosso Instituto.
Saúdo-vos depois a vós, queridas Irmãs Missionárias Combonianas, e a vós, estimadas
Seculares Missionárias Combonianas e queridos Leigos Missionários Combonianos, que vos
inspirais no carisma de São Daniel Comboni.

Deus torne fecundas todas as vossas iniciativas, sempre finalizadas à difusão do Evangelho da
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esperança. Além disso, abençoe os esforços que fazeis no âmbito da promoção humana,
sobretudo em favor da juventude. A respeito disto, faço sentidos votos por que seja retomado e
cumprido o projecto de fundar uma Universidade Católica no Sudão, terra querida a Comboni.
Estou certo de que uma instituição cultural tão importante prestará um serviço qualificado a toda a
sociedade sudanesa.

3. Dirijo-me agora a vós, queridos peregrinos que viestes para honrar Santo Arnaldo Janssen e
São José Freinademetz. Saúdo-vos com especial afecto a vós, queridos Membros das três
Congregações da Família religiosa Verbita, com os respectivos Superiores Gerais:  Pe. António
Pernia, Ir. Ágada Brand e Ir. Maria Cecília Hocbo.

Arnaldo Janssen foi animador fervoroso da missão eclesial na Europa central. Deu provas de
coragem abrindo uma casa missionária em Steyl, nos Países Baixos, quando a Igreja vivia
momentos difíceis devido ao chamado "kulturkampf". Ao percorrer caminhos novos e
inexplorados para difundir o Evangelho, soube atrair muitos colaboradores sacerdotes, religiosos,
religiosas e leigos que agora dão continuidade à sua obra apostólica.

4. Desejo dirigir agora uma especial saudação a vós, queridos familiares e peregrinos
provenientes da Diocese de Bolzano-Bríxia e, em particular, ao grupo de língua ladina. Saúdo-vos
com afecto, queridos peregrinos ladinos. São José Freinademetz seja para vós um exemplo de
fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho! A Providência, mediante a Sociedade do Verbo Divino,
enviou-o à China, onde permaneceu até à morte.

"Toda a tua vida pelos teus queridos chineses":  eis o programa que escreveu no dia da sua
Profissão perpétua. Com a ajuda de Deus, foi-lhe sempre fiel. Fez-se chinês com os chineses,
assumindo a sua mentalidade, os seus usos e costumes. Sentiu estima e afecto tão sinceros por
aquele querido povo, que chegou a afirmar:  "Também no Céu gostaria de ser um chinês". Oxalá
ele continue a velar, do paraíso, sobre aquela Nação e sobre todo o Continente asiático.

5. Caríssimos Irmãos e Irmãs! Agradeçamos a Deus por ter dado à Igreja São Daniel Comboni,
Santo Arnaldo Janssen e São José Freinademetz. O seu exemplo e a sua intercessão nos
encoragem a responder com generosidade à nossa vocação cristã.

Ajude-nos a Virgem Maria, que estes novos Santos amaram como Mãe terna, experimentando a
sua protecção e o seu conforto. Acompanho-vos com a minha oração, enquanto vos abenço-o a
vós, às vossas comunidades e a todos os vossos familiares.
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