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Ao concluir esta celebração, na hora da oração mariana invoquemos  também  os  Santos  que 
viveram sobre esta terra. Convosco, invoco São Maron, São Charbel e a Beata Rafka. O meu
pensamento dirige- se também ao venerável Al-Hardini, que espero ter a alegria de inscrever
proximamente no número dos Beatos.

Convosco, confio a Nossa Senhora do Líbano todos os filhos e filhas do País. Que a Mãe do
Senhor, presente ao pé da Cruz e no Cenáculo no dia do Pentecostes, reúna na fé, na esperança
e no amor os seus filhos que vivem neste País ou estão espalhados pelo mundo! Assista os
vossos pastores no seu ministério! Sustente a fidelidade na oração e o serviço caritativo dos
monges e das monjas, dos religiosos e das religiosas! Acompanhe os leigos na sua vida eclesial
e no seu serviço à sociedade! Fortaleça as  famílias na unidade do amor e no seu  devotamento à
missão educadora! Guie os jovens pelos caminhos da vida!

Na sua terra materna, Maria dê conforto aos mais pobres, a quantos sofrem no corpo ou no
espírito, aos prisioneiros e aos refugiados!

Nossa Senhora do Líbano, vela sobre o inteiro povo que vive nesta terra tão provada! O Sucessor
de Pedro, que veio aqui para trazer a todos uma mensagem de fé e de esperança, confia-o a ti.
No limiar do novo milénio, oxalá vejamos realizar a mensagem profética de Isaías: «Mais um
pouco, dentro em breve, converter- se-á o Líbano em vergel, e o vergel não passará de floresta»
(29, 17)!

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1997/travels/documents/trav_lebanon-1997.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/1997/travels/documents/trav_lebanon-1997.html


ÓVirgem santíssima, concede a este povo de origem antiga mas sempre jovem, manter-se digno
herdeiro da sua ilustre história e construir  com dinamismo  o  seu  futuro, no diálogo entre  todos, 
no respeito mútuo dos diferentes grupos, na concórdia fraterna!

Rainha da paz, protege o Líbano!

Rainha da paz, nós te pedimos, escuta-nos!
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