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VATICANO – Mensagem de pesar do Prefeito da Congregação para a
Evangelização dos Povos, Cardeal Filoni, pela morte do Cardeal Emmanuel
III Delly
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – O Cardeal Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para a Evangelização
dos Povos, em 10 de abril, enviou a seguinte mensagem de pesar a Sua Beatitude Louis Raphael I Sako, Patriarca
de Babilônia dos Caldeus. “Beatitude Reverendíssima, ao saber da notícia da morte de Sua Beatitude
Eminentíssimo Cardeal Emmanuel III Delly, Patriarca emérito de Babilônia dos Caldeus, desejo unir-me aos
sentimentos de oração, afeto e tristeza que passam nos corações dos fiéis dessa nobre Igreja Caldeia. Ao senhor,
aos bispos e sacerdotes, religiosos e religiosas, e a todos os fiéis envio as minhas condolências.
Neste momento, a minha mente recorda todos os momentos que vivi com ele durante cinco anos em Bagdá, e os
sucessivos aqui em Roma, onde minhas relações humanas e espirituais com o Patriarca Delly continuaram até
pouco tempo atrás. O acolhimento fraterno e humano que ele sempre teve para comigo toda vez que nos
encontrávamos, as confidências e as tribulações pelo amado Iraque, as preocupações pelos nossos cristãos, as
esperanças para a Igreja Caldeia estão muito vivas em meu coração.
Sem se importar com o perigo, ele quis permanecer em Bagdá, junto de seus fiéis, sempre: como sacerdote de
Deus, como Bispo da Diocese de Bagdá, como Patriarca. Exemplar em sua dignidade humana e vida eclesial,
deixa um nobre exemplo para todos. A nossa Congregação para a Evangelização dos Povos, responsável pelo
Pontifício Colégio Urbano que o teve como seu aluno, o recorda com estima e recomenda sua alma eleita a Deus.
Querida Beatitude, as palavras consoladoras de Jesus que o Patriarca Delly ouviu em seu encontro com o Senhor :
‘Vinde servo bom e fiel, entra na casa de teu Senhor’, são para todos nós consolo e apoio. Tenho certeza de que
agora, junto de Jesus Sumo e Eterno Sacerdote, ele estará ainda mais perto de sua/nossa Igreja Caldeia e irá
interceder pelo bem dessa Igreja, pela santificação dos sacerdotes, religiosos/as, e pela proteção de todos os
cristãos. Ao Patriarca Raphael I Sako e a todas as pessoas que estiveram com ele, especialmente nestes últimos
anos de sua vida, um agradecimento especial. No Senhor, Cardeal Fernando Filoni, Prefeito”. (Agência Fides
11/04/2014)
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