Das Notas Históricas sobre a missão africana
Joao Beltrame, Daniel Comboni e Ângelo Melotto (escritas em 1859)

Estando todos reunidos ao redor do nosso pai comum não tivemos outra preocupação além de preparar
a partida, marcada para o dia 8 de setembro (1857). Desde os primeiros dias de agosto nos recolhemos
numa casa dos reverendos padres das Estigmas e fizemos um retiro espiritual.
Resolvemos depois da melhorar maneira possível os negócios relativos as nossas famílias, abraçando
parentes e amigos, nos despedimos dos alunos do Instituto e dos irmãos que dele tinham saído e que de
comum acordo vieram quase todos para nos dar o último adeus.
Por fim, no dia 4 de setembro fomos nós cinco ao Superior (Pe. Mazza) para receber a sua benção e a
última despedida. Ajoelhamo-nos aos seus pês e “Senhor”, disse o bom Velho, olhando para o céu e com
os olhos cintilantes e com o rosto que brilhava o sorriso da caridade, “abençoai, Senhor, estes vossos
filhos, e que a vossa benção seja larga e plena, fazei-os bons de verdade e que eles vos sejam fieis até a
morte”.
Depois dirigiu-se a nós dizendo: “Vão, pois, em nome de Deus, lembrem-se de que a obra a que se
dedicam é toda dele; trabalhem então só por ele. Amem-se respeitem-se mutuamente, sejam concordes e
unanimes em tudo e a gloria de Deus promovam e procurem sempre, pois todo o resto é vaidade.
A nossa missão, como sempre lhes disse, quero que fique sob a imediata proteção e amparo de Maria,
Virgem Imaculada, em memória e louvor do grande mistério há pouco definido, e do Apóstolo das
Índias São Francisco Xavier.
O Pe. João Beltrame será desde agora o superior imediato, dele dependerão em tudo. Se ele morrer ou
quando estiver ausente o substituirá o Pe. Francisco Oliboni e em terceiro lugar Pe. Ângelo Melotto. O
Pe. Alexandre Dal Bosco fique em Cartum como procurador”.
O quinto missionário era Pe. Daniel Comboni. Depois de ter dito isso nos abraçou e nos beijou a todos
sem mais dizer nada. Em março de 1858 morriam por doença Pe. Francisco Oliboni e em maio de 1859
Pe. Ângelo Melotto.

