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Homilia bilíngue (inglês e italiano) e cantos em três línguas (francês, kikongo, italiano) na 
Eucaristia presidida, nesta manhã, por dom Makumba e animada pelas 
irmãs congolesas. Uma sinfonia de vozes e de corações, e o desejo aceso 
de ser como o Filho pediu ao Pai: «... uma só coisa, como nós». 

E, sucessivamente, a oração que abriu os nossos trabalhos convidou-nos 
a entrar no clima de comunhão do Cenáculo onde, com a Rainha dos 
Apóstolos, invocamos «o divino Paráclito, o Espírito com os sete dons, 
amor do Pai e do Filho, renovador dos apóstolos». 

Nesse clima dispusemo-nos ao confronto com dom Makumba, para receber outras luzes sobre tudo 
o que havíamos refletido e elaborado ontem, sobre as necessidades da 
África. Dom Maurice Muhatia Makumba, depois de ter conseguido, em 
Roma, o doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade  da Santa Cruz, 
lecionou filosofia no Seminário nacional de Tindinyo e foi nomeado reitos 
do Seminário maior em Nairobi. Há dois anos, com apenas 40 anos, foi 
consagrado bispo e enviado à diocese de Nakuru. Dom Makumba colabora 
há anos com as Paulinas do East África, com as quais, até agora, publicou 

três textos.  

Do seu profundo conhecimento das raízes culturais e religiosas do povo da África, bebemos a mãos 
cheias. Com a iluminada orientação de dom Makumba, olhamos com 
lucidez para os problemas de hoje, buscando suas origens no passado, 
também no mais remoto, onde se encontram valores a serem 
recuperados, revisitando-os, e elementos a serem rejeitados, pois não 
ajudam a pessoa a construir-se e a cultura a integrar-se em outras 
culturas. O desafio da evangelização hoje na África é o da contribuição 
para fazer nascer uma cultura que seja ao mesmo tempo cristã e 
africana: africana, para que a fé chegue ao coração africano; cristã, para discernir, à luz da 
Verdade, os valores culturais autênticos. 

Sobre a base dos novos input recebidos do diálogo com o expert, pudemos enriquecer o diagrama 
do qual está emergindo com clareza o problema chave continental, sobre o qual ain da 
trabalharemos nos próximos dias, considerando as respostas da Igreja às necessidades da África.  
Continuam a chegar mensagens de saudação através do site. Gostaríamos de responder a cada uma, 
pessoalmente, mas não nos é possível. Obrigada de coração a quantas estão próximas de nós, com o 
carinho e a oração.  


