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Caríssimos Irmãos e Irmãs,

1. Para concluir esta solene liturgia eucarística, rezaremos aquela oração do “Anjo do Senhor”,
que já é tradicional no mundo inteiro, para relembrar nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, e o
mistério da Encarnação do Verbo Divino. “Eis a Escrava do Senhor, faça-se em Mim, segundo a
vossa palavra” ( Lc. 1, 38), diz a Virgem de Nazaré ao Mensageiro de Deus. Refletindo sobre esta
resposta, na qual a Virgem expressou a luz e o poder do Espírito Santo, ajoelhamo-nos com
profundíssima veneração diante do mistério: “O Verbo se fez Carne e habitou entre nós”( Jo. 1,
14). Quantos lábios repetem as palavras da Virgem-Mãe de Deus! Eu vos saúdo, Jesus, Filho de
Maria, “Vós sois o verdadeiro Deus na Hóstia Sagrada” - esta Eucaristia que aqui acabamos de
celebrar.

2. Ao encerrar-se o Congresso Eucarístico, abre-se uma nova perspectiva de dimensão
continental, que nos leva a reconhecer a mão providencial do Divino Consolador, que nunca deixa
de atender às súplicas dos seus filhos. Ontem, teve início o Ano Jubilar da América Latina, passo
importante da celebração do V Centenário da Evangelização deste Continente. As grandes
esperanças que o mundo católico latino-americano deposita na reunião dos Bispos do ano que
vem em Santo Domingo, atestam desde já o clamor incessante de tantas almas, a solicitar uma
nova evangelização que incida profundamente na vida dos fiéis e particularmente na sua
identidade de católicos. Hoje, quando a vocação cristã de milhões de almas vê-se ameaçada pelo
perigo das seitas, pela violência de todo o tipo - incluindo-se aquela gerada pelo tráfico de
entorpecentes -, pelo consumismo e pelas campanhas antinatalistas, para não citar outros
motivos, faz-se urgente um brado vigoroso de retorno aos valores morais e culturais da tradição
cristã de uma geração que se prepara para o terceiro milênio da era cristã.

Meu pensamento se dirige especialmente a todos os jovens brasileiros que me escutam. Faço
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minhas aquelas palavras que a Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla
sugeriu, apelando para a responsabilidade e uma maior participação da juventude na vida da
Igreja. Ela pedia aos jovens “um maior compromisso e testemunho cristão... para a construção de
uma nova civilização no continente da esperança” ( Oss. Rom. 24 junho 1990).

3. Bendita sejais, Mãe do Filho de Deus! Bendita sejais ó Senhora Aparecida! Ontem, celebramos
com alegria de filhos Vossa festa, e queremos agora pedir-Vos que ajudeis a esse sucessor na
Cátedra de São Pedro, a levar a Palavra divina a todo lar brasileiro, da cidade ou do campo, aos
pescadores e aos operários, aos hospitais ou às favelas. “Felizes os que escutam a palavra de
Deus e a põem em prática”(Lc. 11, 28).

E o Papa Vos suplica: “Mãe, abençoai todos os vossos filhos. Mostrai que sois Mãe. Rogai por
nós que recorremos a Vós”.
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