
Uma carta de agradecimento do Cardeal Burke 

 

Seja louvado Jesus Cristo! 

 

No Sagrado Coração de Jesus e através do Imaculado Coração de Maria, expresso a minha 

profunda gratidão a Deus, que me permitiu chegar a esta fase de cura e recuperação. 

Conforme comunicado anteriormente pela direcção e pelo pessoal do Santuário de Nossa 

Senhora de Guadalupe, a quem também expresso a minha profunda gratidão, já não estou 

entubado com um respirador mecânico. Fui transferido da unidade de cuidados intensivos e 

colocado num quarto de hospital, onde médicos, enfermeiros e outros funcionários do 

hospital me dispensaram um atendimento médico vigilante, excelente e constante. Dirijo o 

meu mais sincero agradecimento a estes dedicados profissionais, bem como aos sacerdotes 

que me assistiram sacramentalmente. A quantos ofereceram inúmeros terços e orações, 

acenderam velas e pediram a celebração da Santa Missa por mim, expresso a minha sincera 

gratidão e peço ao Senhor e à sua Mãe que a todos vos abençoe. Agradeço também aos meus 

irmãos bispos e sacerdotes que ofereceram a Missa por mim ou que rezaram por mim diante 

do altar. 

 

Esta generosa efusão de graças une-me a vós de modo especial, como também estou 

particularmente unido a todos aqueles que sofrem os efeitos do vírus COVID-19. Do fundo 

do meu coração, digo-vos o quanto gostaria de poder responder a cada telefonema, 

mensagem, e-mail. Todavia, devido à intensiva reabilitação que em breve começarei, não me 

será possível fazê-lo, a não ser por meio destas comunicações circulares. Na caridade, sei que 

compreendereis esta situação e aceitareis que devo conservar as minhas energias para 

recuperar a saúde e as forças. O regulamento do hospital limita as visitas aos familiares mais 

próximos. No longo período de convalescença que me aguarda, darei apenas notícias 

ocasionais. 

 

O Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe aceitou assumir a tarefa necessária e crucial de 

comunicar directamente em meu nome. Mais uma vez, peço-vos a cortesia de endereçar-me 

todas as vossas comunicações através do site do Santuário, em 

GuadalupeShrine.org/MessageCardinalBurke. 

 

Recentemente, recordei o mote adoptado para a minha ordenação episcopal: “Secundum Cor 

Tuum” (Segundo o Vosso coração). Todas as coisas ordenadas na e pela Divina Vontade 

procedem do Sagrado Coração do nosso Salvador, cuja razão fundamental é o seu Amor 

Eterno pelo seu Pai e pelos filhos do seu Pai. Dado que a Divina Providência quis que eu 

ficasse hospitalizado de momento, reitero, hoje, esta mesma convicção episcopal: o 

sofrimento, unido ao sofrimento de Jesus Cristo, é verdadeiramente eficaz no seu Plano 

Divino para a nossa salvação quando é aceite voluntariamente e com todo o coração. São 

Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, ensina-nos o sentido do nosso sofrimento: «Agora, 

alegro-me nos sofrimentos que suporto por vós e completo na minha carne o que falta às 

tribulações de Cristo, pelo seu Corpo, que é a Igreja» (Cl 1, 24). 

 

https://guadalupeshrine.org/messagecardinalburke
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Unido a Jesus Cristo, Sacerdote e Vítima, ofereço todos os meus sofrimentos pela Igreja e 

pelo mundo. Peço a Deus que vos abençoe e à vossa família, e confio as vossas intenções à 

intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe e de São João Diogo, de São Miguel Arcanjo, de 

São José, dos Santos Pedro e Paulo e dos vossos santos padroeiros.  

 

Vosso, no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria, e no Puríssimo 

Coração de São José, 

 

 

 

Raymond Leo Cardeal Burke 

28 de Agosto de 2021  

Festa de Santo Agostinho, Bispo e Doutor da Igreja  

 

 

Tradutor:  Diogo de Campos 


