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Caro Irmão no Episcopado
Queridos Amigos da Guiné

Grande é a minha alegria ao acolher-vos enquanto fazeis a vossa peregrinação jubilar aos
túmulos dos Apóstolos Pedro e Paulo, antes de vos dirigirdes para  a  Terra  Santa,  para  os
 lugares onde, há dois mil anos, o Filho de Deus se  fez  homem,  nascendo  da  Virgem Maria.

O caminho da peregrinação que realizais recorda o percurso pessoal do crente, seguindo as
pegadas do Redentor. Que estes dias privilegiados vos permitam progredir ao longo da via da
santidade cristã, graças a uma profunda preparação interior e à conversão do coração! Com
efeito, ao virdes aqui como peregrinos, empenhastes-vos de maneira significativa em proceder
com fidelidade renovada ao longo do caminho que conduz a Cristo, num encontro pessoal com
Ele, a fim de viverdes em conformidade sempre maior com o seu Evangelho.

Atravessar o limiar da Porta Santa, que representa a pessoa de Cristo, torna-se então o sinal da
passagem que todo o cristão é chamado a efectuar das trevas do pecado à luz da graça. Ao
professar que Jesus é o Senhor e ao reafirmar a própria fé para viver a vida nova que Ele deu, o
crente demonstra também que Cristo o faz entrar de maneira mais profunda na Igreja e participar
plenamente na sua missão.

Queridos amigos, convido-vos a fazer da vossa peregrinação jubilar um tempo de retorno
espiritual às fontes, para colocardes efectivamente Cristo no centro da vossa vida. Ao retornardes
ao vosso País sede, com toda a vossa existência, testemunhas ardorosas e generosas do amor
pessoal e único que o Senhor nutre por todos os homens! Ao exercerdes as responsabilidades
que vos correspondem na sociedade e na Igreja, em colaboração com os homens e as mulheres



de boa vontade, esforçai-vos sem cessar por edificar um mundo digno do homem e de Deus,
preocupando-vos pela justiça e a solidariedade! Sede artífices de paz e de fraternidade! Segui as
pegadas de Cristo que vos chama a uma vida nova!

Ao confiar as vossas pessoas e a vossa peregrinação à protecção materna da Virgem Maria,
peço-lhe que vos obtenha do seu Filho a abundância da graça e da misericórdia. De coração,
concedo a todos a Bênção apostólica.
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