«Sinto-me feliz por ter este tempo para partilhar o que Deus pode fazer em todos e em cada um de nós. Isto
enche-me de alegria» (de um pensamento do P. Rogelio escrito no hospital).

Caríssimos coirmãos, saudações e orações de Roma. O nosso Conselho Geral deseja agradecer a todos vós com
espírito reconhecido pela vossa proximidade e solidariedade nestes dias de grande dor pela perda do nosso
coirmão, P. Rogelio Bustos Juárez, Assistente Geral, que nos deixou dia 27 de Janeiro passado. Com esta
mensagem quero dizer obrigado a todos vós, coirmãos, e às Irmãs Missionárias Combonianas, às Seculares
Missionárias Combonianas, aos Leigos Missionários Combonianos e a muitos outros que estiveram próximos
ao nosso Instituto. Obrigado por nos terdes acompanhado nestes dias de luto, de fé e de oração. Que Deus
nos console a todos, escute a oração do Rogelio e nos dê as graças necessárias para viver como viveu o
Rogelio, agradecendo a Deus pela sua vida jovem e pelos exemplos e os ensinamentos que nos deixou.

Obrigado à família do P. Rogelio
Querida mamã do P. Rogelio, Maria de la Luz, queridos irmãos e irmãs do P. Rogelio, Blanca, Alejandro, José de
Jesús, Patricia, Efraín, Juan Manuel, Gabriela e Fernando, de modo particular Paty e Jaime, Gabi e toda a
família do nosso P. Rogelio: OBRIGADO pelo vosso testemunho de uma vida de fé, com que acolhestes a
trágica realidade da morte do P. Rogélio. Nós, Combonianos, que estávamos convosco nos dias de luto vimos a
vossa grande fé e o espírito de abandono ao Senhor que tendes na vossa família. Obrigado. Que Deus vos
console a todos, que Deus seja a vossa força. Em nome do Conselho Geral, de que o nosso amado Rogelio era
membro, e em nome do nosso Instituto, quero agradecer-vos por todo o amor que demonstrastes ao vosso
irmão e nosso coirmão Rogelio, com muita esperança, paciência, generosidade e dedicação. Fizestes tudo o
que pudestes. Obrigado por este amor grande para com o Rogelio. Mamã Maria de la Luz – Lucita – e toda a
família: que Deus vos console e vos dê a força de continuar.

Obrigado aos coirmãos da província do México
Caríssimos P. Enrique, superior provincial da província do México, coirmãos da província mexicana em geral e,
em particular, membros da comunidade do Seminário-Postulantado de San Francisco del Rincón, obrigado por
terdes acompanhado e estado próximo ao P. Rogelio e da sua família natural. Obrigado pela solidariedade,
fraternidade e proximidade que existe entre vós, nestes dias difíceis em que quer vós quer nós perdemos um
caríssimo coirmão que se doou a Deus, a São Daniel Comboni e ao povo de Deus na missão.
Obrigado aos membros da família comboniana e aos coirmãos, aos noviços de Xochilmico, aos Postulantes de
São Francisco del Rincón, às Irmãs Missionárias Combonianas no México, às Leigas Missionárias Combonianas,
aos amigos dos combonianos, que acompanharam o P. Rogelio e a sua família durante os dias de doença e no
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momento trágico da sua partida deste mundo e nas celebrações realizadas para dizer o último adeus ao P.
Rogelio. Obrigado pela vossa amizade, solidariedade e proximidade e obrigado por terdes participado nas
grandes celebrações, cheias de fé e de testemunho.
Obrigado à comunidade cristã, aos amigos dos combonianos de São Francisco del Rincón e aos
colaboradores da Cidade do México: obrigado pelo vosso amor ao P. Rogelio que trabalhou entre vós durante
muitos anos, obrigado pelo vosso amor à família comboniana, obrigado por terdes esperado e chorado com a
família do P. Rogelio e connosco, os combonianos. Obrigado aos nossos colaboradores nas nossas
comunidades, de modo particular na Cidade do México, aos queridos amigos e colaboradores do CAM da
Cidade do México e outros: obrigado por terdes estado próximos de nós.

OBRIGADO P. Rogelio (do adeus no funeral)
Caríssimo Rogelio, lembras-te quando o P. Jeremias e eu te levámos ao aeroporto, ríamos e falávamos de
coisas sérias, trabalhando até ao último momento, até que deixaste Roma? Rogélio, esperávamos por ti,
esperávamos que voltasses ao teu serviço, depois do trágico incidente e dos necessários tratamentos que nos
tinham dado tanta esperança. Decidiste partir? O Senhor quer-te no céu para que rezes por nós e trabalhes
ainda mais? Aceitamos com fé.
Caríssimo Rogelio, obrigado: foste um grande homem de fé, de oração e de espiritualidade. Obrigado por teres
testemunhado e passado a muitíssimos confrades e a muitíssimas pessoas tanta espiritualidade, tanta fé e o
teu amor e entusiasmo por Jesus, por São Daniel Comboni, pela sua família comboniana e pela missão.
Obrigado pelo teu generoso testemunho cristão nos teus muitos anos de serviço na Formação de Base, no
ensino e na Formação Permanente no México e no Perú.
Caríssimo Rogelio, serviste os irmãos como formador, superior local, provincial e assistente geral. Foste uma
pessoa cheia de gentileza, de optimismo e de entusiasmo comboniano. Foste paciente e sempre sorridente.
Obrigado por este testemunho repleto de virtude a imitar por todos nós. Nós, no Conselho Geral, aprendemos
muito contigo. Sabias como trabalhar com os coirmãos, guiaste-nos como coordenador da comissão précapitular e desenvolveste o grande serviço de coordenar a comissão para a celebração do 150º aniversário do
nosso Instituto. OBRIGADO pela tua capacidade de trabalhar e de fazer trabalhar os coirmãos, sempre com um
sorriso. Obrigado.
Caríssimo P. Rogélio, obrigado pelo teu gosto pela beleza da liturgia, a beleza da natureza, da arte e da cultura,
obrigado pelo teu conhecimento profundo: tudo isto te dava alegria e entusiasmo; obrigado por este modo de
viver em plenitude. Caríssimo P. Rogelio, lembras-te quando fomos ao Pontifício Colégio Mexicano de Roma,
para a grande festa de Nossa Senhora de Guadalupe e quando a 12 de Dezembro, na nossa casa, presidiste à
Santa Missa e fizeste uma homilia em sua honra? Que Nossa Senhora de Guadalupe esteja a teu lado e
interceda pela tua família e por todos nós, pela graça da consolação que vem de Deus. Que Deus nos console a
todos e que tu REPOUSES EM PAZ. AMÉN
P. Tesfaye Tadesse G. em nome do Conselho Geral
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