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Senhor Cardeal

É-me particularmente grato receber esta manhã Vossa Eminência, rodeado pelo afecto de Irmãos
no Episcopado, de familiares e amigos aqui presentes.

Estou certo de que o povo fiel colombiano e a inteira Comunidade eclesial latino-americana vivem
também com particular intensidade e alegria espiritual estes momentos, ao verem que um dos
seus ilustres filhos, o Arcebispo de Medellin, foi chamado a fazer parte do Sacro Colégio.

Desejo aproveitar esta circunstância que se me oferece para testemunhar diante de todos vós o
meu apreço pela pessoa do novo Purpurado, tão estimado e querido não só na Colômbia, mas
também na América Latina. Entre as suas qualidades — dons todos eles recebidos de Deus Pai
— conviria destacar o zelo pastoral que anima a sua pessoa e a generosa entrega de que tem
dado repetidas provas no seu constante, diligente e frutuoso serviço à Igreja na Colômbia, a esta
Sé Apostólica e às Igrejas da América Latina, pela sua grande vinculação ao Conselho Episcopal
Latino-Americano.

O seu contributo ao estudo e à clarificação da teologia, de modo especial a chamada teologia da
libertação, foi e continua a ser um serviço particularmente eclesial para que a presença do
Evangelho, em harmonia com as directrizes orientadoras do Concílio Vaticano II e com o
Magistério da Igreja, seja uma alegre realidade na nova sociedade latino-americana, que está a
delinear-se e tem também fome de Deus. O trabalho realizado dentro do CELAM, primeiro como



perito, depois como Secretário-Geral e agora como Presidente, manifestou-o como um homem
aberto à cultura, unido à prudência do verdadeiro Pastor da Igreja, que em todo o momento
deseja viver fielmente a Mensagem de Cristo e fazê-lo presente nas vicissitudes humanas da
nossa época.

As minhas orações continuam a acompanhá-lo, Senhor Cardeal, para que a sua Comunidade
diocesana de Medellin e os cristãos do continente latino-americano, unidos a esta Sé por um
mesmo vinculo de fé, de amor e de paz, sejam verdadeiras testemunhas de Cristo e encontrem,
graças à sua orientação pastoral, alento nas actividades, alegria na atribulação, ânimo e
esperança nas dificuldades.

Com estes votos, como prova da estima e benevolência que sinto pela Igreja da América Latina e
por vós, concedo-vos a minha Bênção Apostólica, que de bom grado faço extensiva a todos os
amadíssimos filhos da Colômbia.
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