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Prezados irmãos e irmãs em Cristo!

Quando vós dais graças, quando tendes particulares intenções de oração e quando procurais a
protecção celeste para os vossos entes queridos, estais habituados a dirigir-vos à Bem-
Aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe. Conheço a devoção especial do povo
maltês à Mãe de Deus, expressa com grande fervor a Nossa Senhora de Ta' Pinu, e sinto-me feliz
por ter a oportunidade de rezar diante da sua imagem, trazida aqui especialmente de Gozo para
esta circunstância. Além disso, tenho o prazer de apresentar-lhe uma Rosa de Ouro, como sinal
do nosso carinho filial, que compartilhamos pela Mãe de Deus. Peço-vos de modo particular que
vos dirijais a Ela com o título de Rainha da Família, um título acrescentado às Ladainhas
lauretanas pelo meu amado predecessor, Papa João Paulo II, ele mesmo hóspede desta terra em
várias ocasiões. Oferecendo-vos esta lembrança tangível da minha própria visita, agradeço-vos
tudo aquilo que recebi de vós, em contrapartida, de modo especial a intensidade da vossa
devoção, e o apoio das vossas preces pelo meu ministério de Sucessor de Pedro.

Agora, dirijamo-nos em oração a Maria, Mãe da Igreja e Rainha do Céu, alegrando-nos na
Ressurreição daquele que Ela trouxe no seu seio.

 

Depois do Regina Caeli

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2010/outside/documents/malta.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2010/outside/documents/malta.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/travels/2010/outside/documents/malta.html
https://www.youtube.com/watch?v=WMzzxngBUgI&amp;ab_channel=VaticanNews
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt.html


Unimo-nos em oração aos fiéis congregados na Catedral de Valladolid, na Espanha, onde
Bernardo Francisco de Hoyos, um sacerdote da Companhia de Jesus, foi beatificado esta manhã.

Demos graças a Deus por todos os santos homens e santas mulheres que Ele concedeu à sua
Igreja.
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