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Irmãos e irmãs em Jesus Cristo!

Estou feliz por transmitir a minha saudação à população de Sevilha, onde ontem foi beatificada
Madre Maria da Puríssima da Cruz. Que a beata Maria seja inspiração para as jovens a seguir o
seu exemplo de amor total a Deus e ao próximo.

Quando o beato John Henry Newman veio viver em Birmingham, deu o nome de «Maryvale» à
sua primeira casa. O Oratório fundado por ele é dedicado à Imaculada Conceição da Bem-
Aventurada Virgem. E a Universidade Católica da Irlanda por ele foi colocada sob a protecção de
Maria, Sedes sapientiae. De muitíssimos modos ele viveu o próprio ministério sacerdotal em
espírito de devoção filial à Mãe de Deus. Ao meditar sobre o papel de Maria na realização do
desígnio de Deus para a nossa salvação, chegou a exclamar: «Quem pode avaliar a sua
santidade e perfeição, Ela que foi escolhida para ser a Mãe de Cristo? Quais teriam sido os seus
dons, Ela que foi escolhida para ser a única familiar do Filho de Deus, a única que Ele foi
obrigado por natureza a reverenciar e à qual se dirigir; a única encarregada de o guiar e educar,
de o instruir dia após dia, enquanto crescia em sabedoria e grandeza?» (Parochial and plain
sermons, II, 131-2). É com base nesses dons abundantes de graça que a honramos, e baseados
no seu íntimo vínculo com o Filho divino que, de maneira natural, buscamos a sua intercessão
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para as nossas necessidades e as do mundo inteiro. Nas palavras do Angelus, dirijamo-nos agora
à nossa santíssima Mãe e confiemos a Ela as intenções que estão nos nossos corações.
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