	
  

Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus
Dehonianos
Referência: P2012-042
Data: Lisboa, 29 de Junho de 2012
Assunto: Nomeação Episcopal

Caros confrades e amigos
Apraz-me informar que o Pe. Claudio Dalla Zuanna, Vigário Geral da Congregação, acaba de
ser nomeado Arcebispo da Beira, em Moçambique.
Felicito o Pe. Claudio por ter sido escolhido pelo Santo Padre para desempenhar o ministério
episcopal em Moçambique onde trabalhou vários anos como missionário, antes de ter sido eleito
para fazer parte do Governo Geral. Que Cristo, o Bom Pastor, o acompanhe neste novo modo de
estar ao serviço da missão da Igreja.
Ao longo destes anos o Pe. Claudio acompanhou a Província Portuguesa, em nome do Governo
Geral. Conhecendo muito bem a estima que o Pe. Claudio nutre pela nossa Província que
sempre assistiu com muito carinho, interesse e proximidade, quero agradecer toda atenção que
teve para connosco e o modo diligente como nos incentivou no desenvolvimento da nossa
actividade apostólica. As mesmas palavras de reconhecimento e de gratidão estendem-se
também em tudo o que diz respeito à Missão Dehoniana em Angola que, com ele, tive
oportunidade de realizar a recente visita, de 17 de Fevereiro a 3 de Março.
Acompanhemos D. Claudio com a nossa oração e a nossa fraterna amizade. Pedimos para que o
Senhor o ajude no bom desempenho deste serviço à Igreja, como sucessor dos Apóstolos, no
ministério episcopal. Que os Santos Apóstolos Pedro e Paulo sejam para D. Claudio modelos de
evangelização e de serviço generoso à Igreja de Cristo e poderosos intercessores juntos de Deus.
A nossa Província e as nossas comunidades poderão ser sempre um local onde D. Claudio Dalla
Zuanna poderá passar, descansar, ser fraternamente acolhido e celebrar connosco a fé.
No Coração de Jesus
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