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Caríssimos Irmãos e Irmãs
1. Ao terminar esta solene celebração, saúdo com afecto os peregrinos de língua italiana, com um
pensamento particular para os de Senigallia e de Ímola, de Sotto il Monte, de Bérgamo e de
Veneza, de Génova, de Ventimiglia e da Ligúria. A todos agradeço a sua devota presença e
exorto a seguir os exemplos dos novos Beatos.
Saúdo cordialmente as pessoas de língua francesa, de modo especial os jovens, e todos os
peregrinos da Família marianista, vindos para a beatificação do Padre Chaminade. Caros amigos,
possa a vossa oração, neste domingo, confortar-vos na fé e estimular o vosso desejo de seguir
verdadeiramente a Cristo no caminho da santidade. Abençoo-vos de todo o coração.
Estendo as minhas saudações aos peregrinos de língua inglesa e a todos os visitantes,
especialmente os que vieram da Irlanda para a Beatificação de Dom Columba Marmion. A
santidade é um desafio e dever para todos os que seguem Cristo em cada idade. O exemplo dos
novos Beatos guie, fortaleça e encoraje o nosso modo de ser seus discípulos. Deus esteja
convosco e com as vossas famílias.
2. Nos novos Beatos, a devoção mariana é profunda e firme. A Pio IX, o Pontífice do dogma da
Imaculada Conceição, o povo cristão estará sempre grato por ter proclamado esta grande
verdade de fé, da qual provêm a luz e a esperança para o destino do mundo e de todo o homem.
João XXIII deixou no seu Diário da alma o testemunho de um amor filial pela Virgem Santa, que
se resume nesta invocação: "Minha Mãe, minha confiança".
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D. Tomás Régio propunha Maria como modelo às senhoras de todas as idades e condições,
"senhora por excelência, espelho puríssimo", no qual se podem ver e aprender todos os gestos,
que por amor do seu Filho, melhor se possam pôr em prática.
O Padre Chaminade dirigindo-se aos seus confrades, dizia: "Nós somos os missionários de
Maria, que disse: "fazei tudo o que Ele (Cristo) vos disser"".
Por fim, o Abade Marmion escreveu no célebre livro Cristo, vida da alma: "Se Jesus Cristo é o
nosso Salvador porque assumiu a natureza humana, como amá-Lo verdadeiramente, como
assemelharmo-nos perfeitamente a Ele, sem ter uma devoção particular para com Aquela da qual
Ele recebeu esta natureza humana?"
Maria, Rainha dos Santos, ajudai-nos a realizar fielmente na nossa vida a vontade do Senhor,
como fizeram estes novos Beatos.
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