
A Santa Sé

MENSAGEM DO SANTO PADRE
NA DEDICAÇÃO DO SANTUÁRIO MARIANO NO BENIM

 
Por ocasião da inauguração do Santuário de Nossa Senhora de Arigbo em Dassa-Zoumé

O Santo Padre une-se cordialmente à alegria e à acção de graças dos peregrinos que, desde
1954, chegam em grande número a este lugar, para manifestar à Mãe de Deus o seu afecto filial
e para se confiar à sua protecção maternal. Ele encoraja-os a elevar ao Senhor uma oração
ardente, para se tornarem artífices de paz cada vez mais autênticos, de uma paz fundamentada
na justiça e no perdão, e corajosos missionários do Evangelho. Que o Santuário consagrado à
Mãe de Deus, Nossa Senhora da Paz, seja para todos os cristãos um apelo a renovar o dom
recebido no baptismo, a fim de se tornarem pedras cada vez mais vivas na Igreja, Família de
Deus.

O Papa convida todas as pessoas presentes a abrir cada vez mais os seus corações à acção
transformadora do Espírito Santo, que afasta os temores e torna possível um diálogo construtivo
entre os povos e as pessoas individualmente. Que todos, unidos aos seus Pastores, acolham a
força vivificante da graça de Deus, convencidos de que Deus pode criar aberturas para a paz,
onde parece que só existem obstáculos e egoísmos, e que Ele pode consolidar e alargar a
solidariedade entre os membros da família humana, apesar dos longos episódios de divisão e de
luto (cf. Mensagem do Santo Padre para a celebração do Dia Mundial da Paz de 2002, n. 14)!

Enquanto saúda cordialmente as autoridades civis, militares e religiosas presentes, o Santo Padre
confia à intercessão maternal da Virgem Maria as pessoas que se reuniram para esta feliz
circunstância. Além disso, é de bom grado que lhes concede a Bênção apostólica, que faz
extensiva de maneira particular ao querido Cardeal Bernardin Gantin, que preside à celebração
da consagração do Santuário, a D. Antoine Ganyé, Bispo de Dassa-Zoumé, e a todos os Prelados
presentes, aos presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas e todos os fiéis vindos do
Benim, de outros países da África e da Europa, para celebrar na alegria este acontecimento
eclesial.



 

Angelo Card. SODANO
Secretário de Estado
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