
A Santa Sé

CONSISTÓRIO ORDINÁRIO PÚBLICO
PARA A CRIAÇÃO DE NOVOS CARDEAIS

BENTO XVI

ANGELUS

Praça de São Pedro
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo

Domingo, 25 de Novembro de 2007

Na próxima terça-feira em Anápolis, nos Estados Unidos, Israelianos e Palestinos, com a ajuda
da comunidade internacional, tencionam relançar o processo de negociação para encontrar uma
solução justa e definitiva para o conflito que há sessenta anos ensanguenta a Terra Santa e
muitas lágrimas e sofrimentos provocou nos dois povos. Peço-vos que vos unais ao Dia de
oração proclamado para hoje pela Conferência Episcopal dos Estados Unidos da América, para
implorar do Espírito de Deus a paz para aquela região que nos é tão querida, e os dons da
sabedoria e da coragem para todos os protagonistas deste importante encontro.

Depois da conclusão da solene Celebração hodierna, desejo dirigir a minha cordial saudação a
todos os presentes, também a quantos permaneceram fora da Basílica. Exprimo uma especial
gratidão aos fiéis vindos de longe para acompanhar os novos Cardeais e para participar neste
evento, que manifesta de maneira singular a unidade e a universalidade da Igreja católica. Às
ilustres autoridades civis, renovo o meu deferente pensamento.

Exprimo minha saudação mais sincera aos Bispos e fiéis vindos do Brasil com familiares e
amigos. Unidos em torno ao Arcebispo de São Paulo, incluído ontem no Colégio Cardinalício,
vocês representam uma parte significativa da catolicidade brasileira que, por tradição histórica e
empenho missionário, constitui a esperança da Igreja do amanhã. Que Nossa Senhora Aparecida
proteja o Brasil, para mim tão querido, e faça do novo Purpurado exemplo vivo de Pastor
dedicado, disposto a servir a Igreja e o Romano Pontífice com fidelidade e amor.
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Agora disponhamo-nos a recitar, segundo a tradição, a oração do Angelus. Em ocasiões como
esta, sente-se ainda mais viva a presença espiritual de Maria Santíssima. Assim como no
Cenáculo de Jerusalém, hoje Ela encontra-se no meio de nós e acompanha-nos nesta etapa do
caminho eclesial. À Virgem queremos confiar os novos membros do Colégio Cardinalício, a fim de
que conceda a cada um deles, assim como a todos os Ministros da Igreja, imitar sempre Cristo no
serviço generoso a Deus e ao seu Povo, em vista de participar na sua realeza gloriosa.
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