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Ao Venerável Irmão D. SERAFIM DE SOUSA FERREIRA E SILVA
Bispo de Leiria-Fátima

«Apareceu um grande sinal no Céu: uma mulher revestida de Sol, tendo a Lua debaixo dos seus
pés e uma coroa de doze estrelas  sobre a cabeça» (Ap. 12, 1).

Estas palavras do Apocalipse voltam à minha memória ao cumprir-se oitenta anos da Aparição da
Virgem Maria na Cova da Iria, aos três pastorinhos. A mensagem que naquela ocasião a Virgem
Santíssima dirigiu à humanidade, continua a ressoar com toda a sua força profética, convidando a
todos à constante oração, à conversão interior e a um generoso empenho de reparação dos
próprios pecados e daqueles de todo o mundo.

Pensando nos numerosos peregrinos que, nesta ocasião, se encontram no Santuário de Fátima,
para exprimir a Maria a sua devoção e a firme decisão de corresponder às suas solicitudes
maternas, desejo unir-me às orações de todos, para implorar a intercessão d’Aquela que deu ao
mundo o Verbo Encarnado, e participou muito estreitamente da Sua obra redentora. Aquela que
«avançou pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união com seu Filho até à cruz (...)
padecendo acerbamente com seu Filho único, e associando-se com coração de mãe ao Seu
sacrifício» (Lumen gentium, 58), queira permanecer junto aos seus filhos neste final de milênio,
para manter o caminho em direção à meta histórica do Grande Jubileu.

Nas dificuldades da hora presente, a Ela nos dirigimos confiadamente, pedindo-Lhe que conserve
os nossos passos sobre as pegadas de Cristo. Maria, Mãe do Redentor, continue a mostrar-se



Mãe para todos. «A humilde Jovem de Nazaré que, dois mil anos atrás, ofereceu ao mundo
inteiro o Verbo Encarnado, oriente a humanidade do novo milênio para Aquele que é “a luz
verdadeira, que a todo o homem ilumina” (Jo. 1, 9)» (Tertio millennio adveniente, 59).

Com este auspício, dirijo-lhe, Venerável Irmão, a minha saudação afetuosa, pedindo-lhe que se
faça intérprete da mesma aos que devotamente se dirigirem em peregrinação ao Santuário de
Fátima, e nomeadamente a todos os que sofrem no corpo e no espírito. Ao confiar à intercessão
da Virgem Santíssima as necessidades da Igreja nessa abençoada terra e em todas as partes do
mundo, envio a todos, em penhor de abundantes dons do Alto, uma propiciadora Bênção
Apostólica.

Vaticano, 12 de Maio de 1997.
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