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Estimados irmãos e irmãs!

Antes de concluir esta solene Celebração eucarística, a oração doAngelusconvida-nos a
refletirmo-nos em Maria Santíssima, para contemplar o abismo de amor do qual deriva o
Sacramento da Eucaristia. Graças ao «fiat» da Virgem, o Verbo fez-se carne e veio habitar entre
nós. Meditando o mistério da Encarnação, dirijamo-nos todos, com a mente e o coração, rumo ao
Santuário da Casa Santa de Loreto, do qual só poucos quilómetros nos separam. A terra das
Marcas está inteiramente iluminada pela presença espiritual de Maria no seu histórico Santuário,
que torna estas colinas ainda mais bonitas e dóceis! Confio-Lhe neste momento a cidade de
Ancona, a Diocese, as Marcas e a Itália inteira, a fim de que no povo italiano esteja sempre viva a
fé no Mistério eucarístico, que em cada aldeia e em cada cidade, dos Alpes à Sicília, torna
presente Cristo Ressuscitado, nascente de esperança e de conforto para a vida quotidiana, de
modo especial nos momentos difíceis.

Hoje, o nosso pensamento dirige-se também ao dia 11 de Setembro de há dez anos. Ao recordar
ao Senhor da Vida as vítimas dos atentados perpetrados naquele dia e os seus familiares,
convido os responsáveis das Nações e os homens de boa vontade a rejeitar sempre a violência
como solução dos problemas, a resistir à tentação do ódio e a trabalhar na sociedade, inspirando-
se nos princípios da solidariedade, da justiça e da paz.

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/travels/2011/index_ancona.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y0oeXRK5mig&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=79&amp;ab_channel=TheVatican-Archive
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20110911_ancona.html


Enfim, por intercessão de Maria Santíssima rezo ao Senhor a fim de que recompense todos
aqueles que trabalharam na preparação e organização deste Congresso Eucarístico Nacional, e
transmito-lhes de coração o meu mais profundo agradecimento!
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