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Roma, 29 Junho de 2012
Caríssimos Confrades
Enquanto estava a concluir a visita aos confrades dehonianos em Moçambique, recebi a notícia da nomeação do P. Cláudio Dalla Zuanna como arcebispo da Beira (Moçambique). Já tive
ocasião de apresentar as mais fraternas e sentidas felicitações ao P. Cláudio, em nome pessoal
e de toda a Congregação. Amanhã irei encontrá-lo em Roma e poderei manifestar-lhe diretamente as minhas felicitações.
Estou certo de interpretar os sentimentos de todos os confrades ao augurar ao novo bispo um
fecundo ministério episcopal, no país ao qual ele dedicou o seu serviço presbiteral durante 18
anos, desde a sua ordenação até à sua eleição como Conselheiro Geral da Congregação em
2003. Sabemos que terá uma missão muito importante, numa diocese muito extensa, que enfrenta desafios a nível da formação do pessoal, na consolidação das estruturas e das respostas
a dar aos tempos novos em termos eclesiais e sociais.
Por isso, acompanhamo-lo com a nossa oração e a nossa amizade, para que a atitude de fé e
de disponibilidade, que marcaram a sua vida até hoje, caraterize este novo e determinante serviço à Igreja da Beira. Pedimos ao Senhor que o torne aberto à ação do Espírito na nova missão que lhe é pedida.
A esta solidariedade amiga e de fé é inevitável que se acrescente também um sentimento misto de agradecimento e de perda. Trabalhei muito de perto com o P. Cláudio durante nove anos
e especialmente nos últimos três, em que ele assumiu o cargo de Vigário Geral da Congregação. No Governo Geral, estamos muito conscientes de quanto lhe devemos e de quanto nos irá
faltar! Acompanhamo-lo com um sentimento de profunda gratidão pela dedicação, pela amizade que cultivámos juntos e pelo serviço, no qual se revelou um dedicado e admirável organizador.
Esta, caro P. Cláudio, não é uma carta de despedida nem uma simples verificação de ausência
futura. Vemos-te partir, partilhando contigo o mesmo espírito de compromisso que sempre te
caraterizou. Isto torna-nos ainda mais fraternos e amigos na vinha do Senhor à qual dedicámos a nossa vida, ainda que trabalhando nela em diferentes e complementares ministérios.
Queremos, por isso, estar presentes e solidários com a tua nova missão, na medida das nossas
possibilidades e no respeito pelas exigências que este teu novo serviço comporta.
Os Apóstolos Pedro e Paulo, no dia da sua festa, mantenham sempre aberto o teu espírito missionário, e te ajudem a valorizar o estilo da internacionalidade. Possa o Bom Pastor, manso e
humilde de Coração, inspirar e guiar a tua vida e o teu ministério episcopal, para que, particularmente na Igreja da Beira, possas continuar a ser profeta do amor de Deus e servidor da reconciliação e da paz.
No Coração do Senhor Jesus,
P. José Ornelas Carvalho
Superior Geral
e o seu Conselho
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