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[Multimídia]

Antes de concluir esta celebração, gostaria de confiar a Nossa Senhora os crismandos e todos
vós. A Virgem Maria ensina-nos o que significa viver no Espírito Santo e o que significa acolher a
novidade de Deus na nossa vida. Ela concebeu Jesus por obra do Espírito, e cada cristão, cada
um de nós, está chamado a acolher a Palavra de Deus, a acolher Jesus dentro de si e depois
levá-lo a todos. Maria invocou o Espírito com os Apóstolos no cenáculo: também nós, todas as
vezes que nos reunimos em oração, somos amparados pela presença espiritual da Mãe de
Jesus, para receber o dom do Espírito e ter a força de testemunhar Jesus ressuscitado. Digo isto
de modo especial a vós, que hoje recebestes a Crisma: Maria vos ajude a estar atentos ao que o
Senhor vos pede, e a viver e caminhar sempre segundo o Espírito Santo!

Gostaria de abranger com a minha saudação afectuosa todos os peregrinos presentes, que
vieram de tantos países. Saúdo em particular os jovens que se preparam para a Crisma, o
numeroso grupo guiado pelas Irmãs da Caridade, os fiéis de algumas paróquias polacas e os de
Bisignano, assim como a Katholishe akademische Verbindung Capitolina.

Neste momento, um momento especial, desejo elevar uma oração pelas numerosas vítimas
causadas pelo trágico desabamento de uma fábrica no Bangladesh. Expresso a minha
solidariedade e profunda proximidade às famílias que choram os seus queridos e dirijo do fundo
do coração um forte apelo para que seja sempre tutelada a dignidade e a segurança do
trabalhador.

Agora, na luz pascal, fruto do Espírito, dirijamo-nos juntos à Mãe do Senhor.
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