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 Ó grande Agostinho, nosso pai e mestre,

conhecedor dos luminosos caminhos de Deus

e também das estradas sinuosas dos homens,

nós admiramos as maravilhas que a Graça divina

realizou em ti, tornando-te apaixonada testemunha da verdade e do bem, a serviço dos irmãos.No início de um novo

milénio,

marcado pela Cruz de Cristo,

ensina-nos a ler a história na luz da Providência divina,

que guia os acontecimentos rumo ao encontro definitivo com o Pai.Orienta-nos em direcção às metas de paz,

alimentando no nosso coração

a tua própria aspiração

por aqueles valores sobre os quais é possível construir,

com a força que provêm de Deus, a "cidade" à medida do homem.A profunda doutrina,

que com estudo amoroso e paciente,

hauriste das fontes sempre vivas da Escritura,

ilumine quantos hoje são tentados por miragens alienadoras.Obtenha para eles

a coragem de empreender o caminho

em direcção àquele "homem interior"

no qual aguarda Aquele, que somente Ele,

pode dar paz ao nosso coração inquieto.Muitos dos nossos contemporâneos

parecem ter enfraquecido a esperança

de poder alcançar a verdade,

entre as tantas ideologias contrastantes,

da qual todavia o seu íntimo conserva uma pungente saudade.Ensina-lhes a nunca desistir da busca,

na certeza de que, no final,

a sua fadiga será premiada pelo encontro consolador



com aquela Verdade suprema

que é fonte de toda verdade criada.Enfim, ó Santo Agostinho,

transmite também a nós

uma chama daquele fervoroso amor pela Igreja,

a Catholica mãe dos santos,

que sustentou e animou os cansaços do teu longo ministério.

Faz com que,

caminhando juntos sob a guia dos legítimos Pastores,

alcancemos a glória da Pátria celeste, onde,

com todos os Bem-aventurados,

poderemos nos unir ao cântico novo do aleluia sem fim.Amém. © Copyright 2004 - Libreria Editrice Vaticana
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