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L E T T R E A U T O G R A PH E D U PA PE P A U L V I
A M G R M O ISES A LV ES D E PIN H O
(14-XI-1966)

SOMMAIRE — Le Saint-Pere agree la demande d‘exoneration de M gr
Moyses Alves de Pinho, archeveque de Luanda.

Ao veneravel Irmao Moises Alves de Pinho, Arcebispo de
Luanda e Bispo de S. Tome.
Recebemos a prezada carta com que Sua Excelencia Reverendissima, dando prova de sacrificio pessoal e de exemplar
solicitude pdlo maior bem das almas, pedia ser exonerado do
governo da Arquidiocese de Luanda e da Diocese de S. Tome,
ha longos anos confiados a seu sabio e zelante cuidado.
Conhecendo o digmssimo ministerio pastoral, ao qual consagrou grande parte da sua vida e ao qual ainda hoje primorosamente atende, sentimos e apenas pela considera^ao que se
deve a sua saude, aceitamos a implorada renuncia.
com muito gosto que, aproveitando esta oportunidade,
Lhe exprimimos as Nossas vivas congratulates pelos singulares meritos adquiridos no campo da evangeliza^ao, da forma^ao do clero e da organiza^ao da vida catolica.
Queremos particu'larmente recordar a especial prudencia,
o delicado trato e a intrepida coragem que distinguiram a sua
obra e o constituem guia seguro e venerado para os fieis, para
os sacerdotes e para os Irmaos no Episcopado, seus sufraganeos.
Por dolorosa separa^ao de pessoas e coisas que Lhe sao tao
queridas, ser-Lhe-a motivo de inefavel consola^ao a certeza do
amplo e bom resultado realizado para o futuro do Reino de
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Deus nas vastas regioes de Africa e o memoravel reconhecimento de tantas almas.
De resto continuara no meio do seu povo com afectuosa
recordafao e com constante ora^ao, seguro de que os seus
filhos espirituais nao esquecerao as preclaras virtudes e os luminosos exemplos do Amado Pastor.
Nos estar-Lhe-emos sempre presente com paternal aten^ao
e sentida estima e formulamos-Lhe os melhores votos, concedendo-Lhe, em penhor de preciosas gramas, uma especialfssima
Bengao Apostolica, que de cora^ao estendemos ao Arcebispo
Coadjutor, ao dlero e aos fieis da Arquidiocese de Luanda e
da Diocese de S. Tome.
Vaticano, 14 de Novembro de 1966.
.y)

P a tilu s P . P .

VI

AURORA, Luanda, Ano XV, N.° 39, p. 3-4.

1014

