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"Ó Deus, Vós sois admirável nos vossos santos"!

Por Vós chamado a ser o Pastor Supremo da Igreja de Jesus Cristo, ajoelho-me hoje como
peregrino diante do túmulo de Santo Alberto, para Vos glorificar no dia festivo do 7° centenário da
sua morte, junto com todos os que crêem, e para Vos agradecer por sua vida e suas obras
através das quais Vós o destes à vossa Igreja como Mestre da Fé e Modelo de vida cristã.

ÓDeus, nosso Criador, Autor e Luz da inteligência do homem, Vós concedestes a Santo Alberto,
no fiel seguimento de Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, um profundo conhecimento da Fé. A
própria criação se tornou para ele a manifestação do vosso poder e da vossa bondade, enquanto
ele aprendeu a Vos conhecer; e amar mais nas criaturas. Ao mesmo tempo, ele estudou a fundo
as ciências humanas como também os escritos de filósofos não cristãos, e os abriu para o
encontro com a vossa Boa Nova. Pelo dom do discernimento, Vós o habilitastes de maneira
singular a evitar o erro e a aprofundar e difundir entre os homens a verdade. Por tudo isso Vós o
constituístes Mestre da Igreja e de todos os homens.

Pela intercessão de Santo Alberto nós Vos pedimos:

— Concedei à vossa Igreja, também em nossos dias, mestres da Verdade, que pela palavra e por
uma vida santa manifestem e anunciem aos homens a vossa Boa Nova.
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Nós Vos pedimos, ouvi-nos.

— Abri pela graça de uma Fé viva os corações dos homens a fim de que reconheçam a presença
de Deus na criação e na própria vida e respondam sempre mais perfeitamente à Sua vontade.

— Acompanhai e iluminai com o vosso Espírito Santo o trabalho dos cientistas e dos sábios,
preservai-os do orgulho e da presunção, e concedei aos mestres das ciências naturais um trato
responsável com os dons da vossa criação.

— Concedei aos responsáveis pelo Estado e pela sociedade visão e consciência de
responsabilidade, a fim de que utilizem as descobertas da ciência e da técnica em favor da paz e
do progresso dos povos, e, não, para a sua ruína e destruição.

— Ajudai-nos todos, em meio aos múltiplos perigos e erros do nosso tempo, a reconhecer sempre
o que é verdadeiro e a Vos servir fielmente por uma vida iluminada pela Fé.

— Abençoai pela intercessão de Santo Alberto, todos os cidadãos deste país. Concedei ao povo
alemão paz e unidade; e conservai-o sempre consciente da sua responsabilidade na comunidade
dos povos.

— Acompanhai com a vossa especial bênção e ajuda esta minha visita pastoral à Republica
Federal da Alemanha, fortalecei no seu amor a Cristo e à sua Igreja todos os que crêem, a fim de
que, pelo seu testemunho de vida cristã na verdade e na justiça, o vosso Nome seja glorificado
também no mundo de hoje.

V. Rogai por nós, Santo Alberto.

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oremos:

— Ó Deus, nosso refúgio e nossa força, Vós concedestes ao Bispo e Doutor da Igreja Santo
Alberto a graça de associar o conhecimento humano à Sabedoria eterna. Fortalecei e protegei,
por sua intercessão, a nossa Fé, em meio à confusão espiritual dos nossos dias. Dai-nos a
amplidão do seu espírito, a fim de que o progresso das ciências nos ajude também a nós a
conhecer-Vos melhor e a nos aproximarmos mais de Vós. Fazei-nos crescer no conhecimento da
Verdade, que sois Vós, a fim de que possamos um dia contemplar-Vos face a face, junto com
todos os santos. Isto Vos pedimos por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.
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