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Senhor Cardeal e queridos peregrinos do Brasil

Queremos manifestar grato apreço, por esta selecta e numerosa representação do dilecto Brasil,
hoje aqui, a testemunhar a sua fé e devoção à Sé Apóstolica e ao Vigário de Cristo, e fazendo
coroa, corn amizade e entusiasmo, ao Senhor Dom Aloísio Lorscheider, neste evento festivo, a
que também as Excelentíssimas Autoridades do País quiseram associar-se, do Consistório em
que o criamos Cardeal da Santa Igreja.

A todos saudamos com grande estima. E, ao saudar em particular o Senhor Cardeal, como
membro do Sacro Colégio, queremos renovar-lhe todo o Nosso apreço e complacência, pela sua
dedicata actividade de sacerdote e de Bispo, em plano diocesano, national e eclesial, nas
iniciativas e organizações em favor da Igreja na America Latina e nos Organismos centrais da
Santa Sé. O Nosso estimulante bem haja!

Urn Nosso benevolente saudar, depois, vai para os seus entes queridos, e neles para as famílias
cristãs brasileiras; para a sua Ordem religiosa e, por ela, para os beneméritos religiosos em Terra
de Santa Cruz; para os zelosos Irmãos Bispos, a cuja Conferência preside, para o Clero, laicado
comprometido e todo o Povo de Deus no Brasil.

E um pensamento particular queremos ter para a sua dilecta Arquidiocese de Fortaleza, em festa;
ela é, neste momento, símbolo e chamada, ao mesmo tempo, da Igreja no Brasil: símbolo, pela
sua fé arraigada e tradicional religiosidade; e chamada, porque no Nordeste brasileiro. Ela tem a
tarefa de responder ao desafio que lhe lança um empenho e surto de progresso integral, e tão
promissor, da Nação que integra. E sabemos que Fortaleza, com o seu Pastor, quer responder



cristãmente a tal desafio.

Fazemos votos de que a participação de todos no procurar o crescente e comum bem-estar siga
e cultive, em equilibrada, serena e concorde vivência, as coordenadas do reino de Deus: verdade,
santidade e graça, justiça, amor e paz. Nisto está a base da fraternidade e das prosperidades,
que do coração auspiciamos para todo o querido Brasil, ao abençoar-vos, e aos que aqui
representais, com afecto em Cristo.
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