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"Ó Mãe dos homens e dos povos...".

Tu que estiveste com a tua Igreja nos inícios da sua missão, intercede por ela para que, indo por
todo o mundo, ensine incessantemente a todas as nações e anuncie o evangelho a todos os
povos.

2. Com estas palavras me foi dado saudar-te em Roma, ó Mãe de Deus, Theotokos!, no dia
solene do Pentecostes do ano passado, em união com numerosos Bispos provenientes de todo o
mundo. Hoje desejo saudar-te em união com os Bispos da Igreja no Gabão, Pais que estou a
visitar neste momento.

3. E quero confiar-te e consagrar-te. Mãe da Igreja, de maneira especial a Igreja que está em
terras do Gabão, do mesmo modo que no dia de Pentecostes te consagrei e confiei a Igreja que
está em todas as nações e os povos da terra: a Igreja e o mundo.

4. Nesta entrega e consagração de hoje desejo incluir todos os que vivem e trabalham nesta terra
africana, todos aqueles que o Pai celeste amou eternamente em Jesus Cristo e quer salvar
mediante o sangue derramado na Cruz.

5. Ó Mãe da Igreja! Dirijo-te uma súplica especial por todos os sacerdotes que trabalham nesta
terra, afim de que sejam "verdadeiros ministros de Cristo e administradores dos mistérios de
Deus" (1 Cor 4, 1) para o bem de todos os seus irmãos. Peço-te pelos religiosos e religiosas, por
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todas as almas consagradas, e para que muitas respondam a uma tal vocação. Peço-te para que
os fiéis e especialmente as famílias deste pais tenham sempre uma grande generosidade na fé.
Que todos façam progredir a obra da evangelização começada aqui pelos obreiros apostólicos
que os precederam há várias gerações!

6. O Verbo de Deus, que se fez carne no teu seio virginal por obra do Espírito Santo, cresça e se
dilate para a salvação de todo o mundo. Amém.

Libreville, 19 de Fevereiro de 1982
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