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1. "Este é o dia que Deus fez: / exultemos e alegremo-nos com ele" (Sl. 117/118, 24).

"Haec Dies, quam fecit Dominus / exsultemus et laetemur in ea".

Alegrai-vos sobretuelo Vós: Mãe!

Vós que estivestes no Calvário junto da Cruz! Alegrai-vos hoje porque sois Mãe do Ressuscitado!
Regina caeli, laetare.

Desejamos hoje compartilhar Convosco a alegria dos Apóstolos reunidos no Cenáculo, e em
particular a alegria de Tomé que, superado um primeiro momento de incredulidade, confessa a
sua fé no Ressuscitado: "Meu Senhor e meu Deus!" (20. 20, 28 .

A exemplo do Apóstolo, a Igreja inteira repete ainda hoje este profissão de fé. E a Igreja toda
mediante o vosso Coração Imaculado, ó Mãe do Ressuscitado, não cessa de render graças a
Deus pelo Jubileu do Ano da Redenção, que nos foi dado viver em Roma e no mundo inteiro.

2. Convindo-vos a orar, por que precisamente neste clima espiritual de alegria pascal o Bispo de
Roma possa realizar a visita apostólica ao Extremo Oriente.

Como já sabeis, de 2 a 12 de Maio próximo, visitarei, se Deus quiser, as Comunidades cristãs da
Coreia, que celebra o bicentenário da sua evangelização, as de Papua-Nova Guiné, das Ilhas
Salomão e da Tailândia. Trata-se de uma viagem pastoral e missionária que me consentirá fazer
sentir pessoalmente a solicitude que, como Pastar da Igreja universal, tem o dever de levar
àquelas populações.



São Igrejas jovens, particularmente caras ao meu coração porque ricas de promessas, de
esperanças e de fermentos evangélicos. Peçamos ao Senhor que torne fecunda de frutos
espirituais esta viagem, acenda nos corações o anseio missionário e apresse o advento do seu
Reino àqueles irmãos que ainda não o conhecem.
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