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Senhor Presidente
Irmãos no Episcopado
e hondurenhos todos

Chegou o momento de deixar o solo hondurenho para continuar a minha viagem apostólica.
Desejaria ter visitado tantos lugares e tantas pessoas que o programa não pôde incluir. E depois
de ter vivido convosco esta emocionante jornada eclesial, custa-me ter que partir.

Levo comigo uma gratíssima recordação das Honduras, pela cordialidade do seu povo e pela sua
religiosidade, que apreciei de tantas formas.

Estou certo de que a intensa experiência religiosa deste dia, continuará a alimentar o vosso
caminho eclesial no futuro.

Não esquecerei os acordes de fé, devoção e esperança, com que professastes diante da Virgem
de Suyapa o vosso propósito de ser uma comunidade eclesial, cada vez mais viva e fraterna.
Confio muito na abnegada entrega dos sacerdotes, dos religiosos e das religiosas e na fervorosa
actividade dos Delegados da Palavra e catequistas. E espero que sob o impulso dos vossos
zelosos Bispos, as famílias hondurenhas saberão favorecer e ver com alegria a entrega de algum
dos seus membros ao serviço de Deus, no sacerdócio e na vida religiosa.
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Uma vez mais agradeço ao Senhor Presidente e a todas as Autoridades o seu benévolo
acolhimento, organizado com tanto cuidado. Muito agradeço também a todos os que contribuíram
para a preparação e realização desta inesquecível jornada, e em especial aos meus irmãos
Bispos.

Desejo a este nobre País um contínuo progresso económico, social, cultural, moral e espiritual,
para que toda a população possa viver num clima de liberdade, de confiança, de justiça, e de paz.

Deus esteja convosco e vos abençoe, como eu vos abençoo de coração!
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