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Antes de concluir esta celebração, dirijamo-nos à Virgem Maria, como tantas famílias a invocam
na intimidade da sua casa, para que as assista com a sua solicitude materna. Com a intercessão
de Maria, abri os vossos lares e os vossos corações a Cristo para que ele seja a vossa força e a
vossa alegria, e vos ajude a viver unidos e a proclamar ao mundo a força invencível do verdadeiro
amor.

Neste momento quero agradecer a todos os que tornaram possível o bom desenvolvimento deste
Encontro. Antes de mais, exprimo o meu profundo reconhecimento ao Cardeal Alfonso López
Trujillo, Presidente do Pontifício Conselho para a Família, e a D. Agustín García-Gasco,
Arcebispo de Valência, que conduziram ao bom êxito este grande Encontro Mundial das Famílias.
De modo particular, desejo reconhecer o trabalho sacrificado e eficaz dos numerosos Voluntários
de tantas nacionalidades pela sua abnegada colaboração em todos os actos. Dedico um
agradecimento especial às numerosas pessoas e comunidades religiosas, sobretudo às de
clausura que com a sua oração perseverante acompanharam todas as celebrações.

Agora tenho a alegria de anunciar que o próximo Encontro Mundial das Famílias será celebrado
no ano de 2009, na Cidade do México. À amada Igreja que peregrina na nobre Nação mexicana e
na pessoa do Senhor Cardeal Norberto Rivera Carrera, Arcebispo daquela cidade, expresso
desde já a minha gratidão pela sua disponibilidade.

***

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/index_po.htm#V%20Encontro%20Mundial%20das%20Fam%C3%ADlias%20(Val%C3%AAncia,%201-9%20de%20julho%20de%202006)


Depois do Angelus

Queridas famílias de língua francesa, saúdo-vos com alegria e anuncio-vos que o próximo
Encontro Mundial das Famílias terá lugar em 2009 na Cidade do México. Convido-vos a enraizar
a vossa vida e o vosso amor conjugal no sacramento recebido no dia do vosso matrimónio, que
ele faça de vós ícones e testemunhos do amor de Deus. É um amor que deve dirigir-se sem
cessar para o perdão no coração dos casais; é o caminho que abre um futuro às relações
conjugais e familiares.

Assim, sereis testemunhas do amor verdadeiro diante dos vossos filhos, dando-lhes confiança e
fazendo-os descobrir Cristo que os deseja ajudar na edificação da sua personalidade integral e
coloca nas suas mãos a responsabilidade da sua existência. Possais anunciar àqueles que vos
rodeiam que, como Cristo nos mostrou, não há maior amor do que doar e se doar a Deus e aos
seus irmãos.

Saúdo todos os participantes de língua inglesa que se reuniram aqui provenientes das diversas
partes do mundo. Estou certo de que as vossas experiências aqui reforçaram o vosso
compromisso para promover a integridade da família humana. Que Deus abençoe
abundantemente a vós e a todos aqueles que representais, e através da intercessão de Maria,
Mãe da Igreja, que vós e as vossas famílias sejais plenos da sabedoria do seu Filho.

Saúdo cordialmente os peregrinos e particularmente as famílias das landes de língua alemã.
Enquanto comunidade de vida e de amor, fundada em Deus, a família seja o lugar privilegiado
para a transmissão da fé. Acompanhemos as famílias com a nossa oração. E jamais nos
fatiguemos de nos dedicarmos constantemente à indispensável promoção do Matrimónio e da
Família no actual contexto social. Queridos amigos, com prazer convido-vos desde já para o
próximo Encontro Mundial das Famílias na Cidade do México, no ano de 2009. O Senhor
conceda às Famílias e a cada um de nós a sua Bênção.

Dirijo uma especial saudação às famílias italianas! Caros amigos, em todas as partes do mundo
os italianos foram sempre muito estimados pelo seu forte vínculo com a família e os seus valores.
Desejo que este património espiritual, moral e social, constantemente renovado à luz da Palavra
de Deus e dos ensinamentos da Igreja, possa ser defendido também diante dos desafios da
época actual. Invoco por isso a intercessão dos Santos e sobretudo de São José e da Virgem
Maria, aos quais confio também o caminho rumo ao próximo Encontro Mundial das Famílias, que
terá lugar em 2009 na Cidade do México.

Saúdo com grande afecto as famílias de língua portuguesa, aqui presentes ou em comunhão
connosco, sobre todas invocando a solicitude materna da Virgem Maria para que, em cada lar
cristão, se mantenha viva a chama da fé, do amor e da concórdia, como suma e preciosa herança
cuja entrega aos filhos deve acontecer na vida dos pais. Queridas famílias, sede abençoadas nos
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vossos compromissos para o bem da humanidade e da Igreja! Se Deus quiser, o próximo
Encontro Mundial será em 2009, na Cidade do México.

Saúdo cordialmente as famílias polacas que participam aqui em Valência no V Encontro Mundial
das Famílias e as que o fazem espiritualmente, nas suas casas. Desejo que cada família seja
uma comunidade de oração, de transmissão da fé e lugar da formação do espírito. Que Maria,
Rainha das famílias, sustente os vossos esforços e vos guie constantemente. Desde agora
convido-vos para o próximo Encontro Mundial das Famílias que acontecerá, se Deus quiser, no
México, no ano de 2009. Deus vos abençoe a todos.

Abraço cordialmente todas as famílias aqui presentes e as que se uniram a esta celebração
através da rádio, da televisão e de outros meios de comunicação social. Recomendemos todas à
Sagrada Família de Nazaré para que as proteja e, ao seguir o seu exemplo silencioso, ajudem os
filhos a crescer em sabedoria, em idade e na graça diante de Deus e dos homens (cf. Lc 2, 52).
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