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Caríssimos Irmãos e Irmãs:

Saúdo com muito afeto a todos vós que viestes dos quatro cantos do Brasil, da América Latina e
do Caribe, bem como aos que me escutam pela Rádio ou pela Televisão. Durante a celebração
da Santa Missa, invoquei o Espírito Santo pedindo pelos frutos da V Conferência Geral do
Episcopado Latino-Americano e do Caribe que, dentro de pouco, terei a ocasião de inaugurar.
Peço a todos que rezem pelos frutos desta grande assembléia, que abre de esperança o futuro
da família latino-americana. Sois os protagonistas do destino das vossas Nações. Que Deus vos
abençoe e vos acompanhe!

Saludo con afecto a los Grupos y Comunidades de lengua española aquí presentes, así como a
todos los que desde España y Latinoamérica se unen espiritualmente a esta celebración. Que la
Virgen María os ayude a mantener viva la llama de la fe, el amor y la concordia, para que
mediante el testimonio de vuestra vida y la fidelidad a vuestra vocación de bautizados seáis luz y
esperanza de la humanidad. Pidamos también para que la celebración de esta Quinta
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe produzca abundantes frutos
de auténtica renovación espiritual y de incansable evangelización. ¡Que Dios os bendiga!

I warmly greet all the English-speaking groups present today. Families stand at the heart of the
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Church’s mission of evangelization, for it is in the home that our life of faith is first expressed and
nurtured. Parents, you are the primary witnesses to your children of the truths and values of our
faith: pray with and for your children; teach them by your example of fidelity and joy! Indeed, every
disciple, spurred on by word and strengthened by sacrament, is called to mission. It is a duty from
which no-one should shy away, for nothing is more beautiful than to know Christ and to make him
known to others! May Our Lady of Guadalupe be your model and guide. God Bless you all!

Chères familles et groupes de langue française, je vous salue de tout cœur, vous qui vivez sur le
Continent sud-américain, notamment en Haïti, en Guyane française et dans les Antilles. Puissiez-
vous édifier, avec tous, une société toujours plus solidaire et plus fraternelle, avec le souci de faire
découvrir aux jeunes la grandeur des valeurs familiales.

Recorre hoje o nonagésimo aniversário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima. Com o seu
veemente apelo à conversão e à penitência é, sem dúvida, a mais profética das aparições
modernas. Vamos pedir à Mãe da Igreja, Ela que conhece os sofrimentos e as esperanças da
humanidade, que proteja nossos lares e nossas comunidades. Saúdo especialmente as mães
que hoje comemoram o seu Dia. Deus as abençoe com os seus queridos.

De modo especial confiamos a Maria aqueles aqueles povos e nações que têm particular
necessidade, e o fazemos na certeza de que não desprezará as súplicas que com filial devoção
Lhe dirigimos. Penso especialmente naqueles irmãos e irmãs que padecem a fome e, por isso,
desejo recordar a "A Marcha contra a fome" promovida pelo Programa Alimentar Mundial,
organismo das Nações Unidas encarregado da ajuda alimentar. Esta iniciativa acontece hoje em
numerosas cidades do mundo, entre as quais aqui no Brasil, em Ribeirão Preto.

Nossas preces vão dirigidas também à Comunidade afro-brasileira que comemora neste domingo
a abolição da escravatura no Brasil. Possa essa recordação estimular a consciência
evangelizadora desta realidade sócio-cultural de grande importância na Terra da Santa Cruz.

Dirijo igualmente minha cordial saudação, juntamente com os meus sinceros agradecimentos, a
todos os Grupos e Associações que aqui se encontram. Que Deus vos recompense e mantenha
firmes na fé.

Aclamemos com alegria o início da nossa salvação.

 

© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana   

 

2



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

3


