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Queridos irmãos e irmãs!

No final desta solene Celebração eucarística, dirijamos o olhar para Maria, Regina Caeli. No
alvorecer da Páscoa, ela tornou-se a Mãe do Ressuscitado e a sua união com Ele é tão profunda
que onde o Filho está presente não pode faltar a Mãe. Nestes vossos maravilhosos lugares, dom
e sinal da beleza de Deus, quantos Santuários, igrejas e capelas são dedicados a Maria! Nela
reflecte-se o rosto luminoso de Cristo. Se a seguirmos docilmente, a Virgem conduz-nos a Ele.
Nestes dias do Tempo pascal, deixemo-nos conquistar pelo Cristo ressuscitado. N’Ele tem início
o mundo novo de amor e de paz que constitui a aspiração profunda de cada coração humano. O
Senhor vos conceda, habitantes destas Terras ricas de uma longa história cristã, viver o
Evangelho segundo o modelo da Igreja nascente, na qual «a multidão daqueles que abraçaram a
fé tinha um só coração e uma só alma» (Act 4, 32). Invoquemos Maria Santíssima, que sustentou
as primeiras testemunhas do seu Filho na pregação da Boa Nova, para que sustente também
hoje os esforços apostólicos dos Sacerdotes: torne fecundo o testemunho dos Religiosos e das
Religiosas; anime a obra quotidiana dos pais na primeira transmissão da fé aos seus filhos;
ilumine o percurso dos jovens para que caminhem confiantes pela vereda traçada pela fé dos
pais; encha de esperança firme os corações dos idosos; conforte com a sua proximidade os
doentes e quantos sofrem; fortaleça a obra dos numerosos leigos que colaboram activamente na
nova evangelização, nas Paróquias, nas Associações, como os escuteiros, a Acção Católica, tão
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radicada e presente nestas Terras, nos Movimentos que, com a variedade dos seus carismas e
da sua acção, são um sinal da riqueza do tecido eclesial — penso em realidades como o
movimento dos Focolares, Comunhão e Libertação ou o Caminho Neocatecumenal, citando
apenas alguns. A todos encorajo a trabalhar com verdadeiro espírito de comunhão nesta grande
vinha na qual o Senhor nos chamou a agir. Maria, Mãe do Ressuscitado e da Igreja, reza por nós!
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