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Amadíssimos Irmãos e Irmãs de Salvador
e de todo o Brasil!

Seguindo uma tradição criada e mantida por meus Antecessores, todos os domingos, estando em
Roma, recito, da janela do meu apartamento, com numerosos fiéis congregados na Praça de São
Pedro no Vaticano, a Saudação Mariana.

Encontrando-me em Salvador, desejei rezar o “Angelus” nesta bela igreja, santuário mariano de
toda a Bahia e centro da devoção dos baianos.

Essa devoção faz parte do inestimável patrimônio de fé e religião que Portugal legou ao Brasil. É
sabido, com efeito, que, desde seu berço, a Nação lusitana, chamada Terra de Santa Maria,
primou por um amor, ao mesmo tempo forte e terno, à Mãe de Jesus Cristo e Mãe dos Homens.
Os missionários vindos do mundo português, os sacerdotes, as religiosas e leigos implantaram no
País recém-descoberto os mesmos sentimentos para com a Virgem Maria.

Testemunho, da devoção mariana dos brasileiros são, entre outros, as inúmeras Paróquias,
igrejas e capelas dedicadas à Mãe de Deus. Na Bahia, o mais expressivo santuário erguido em
sua honra é este templo, consagrado a Nossa Senhora da Conceição da Praia, expressão da fé
católica e de um filial amor à Virgem Maria no mistério da sua Conceição Imaculada. O significado
deste templo ficou ainda mais enriquecido, quando, em 1971, meu predecessor Paulo VI deu-lhe
o título de Basílica Menor e declarou Nossa Senhora, sob o título da Conceição da Praia,
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Padroeira única e oficial não só da Cidade de Salvador, mas de todo o Estado da Bahia.

Permiti, ó Mãe Imaculada, que quase ao término desta minha Visita Pastoral ao Brasil, vindo
venerar-vos neste vosso templo, eu vos consagre mais uma vez a Bahia, pedindo para ela, seus
Pastores, seus Governantes e seu Povo, a vossa proteção materna. Eu vos consagro igualmente
toda a Nação brasileira, suplicando-Vos que a ajudeis a superar todas as crises e dificuldades e a
retomar o caminho do progresso, na justiça, na concórdia e na paz.

Bendita entre todas as mulheres, eu Vos peço pela mulher brasileira, pela mulher baiana, para
que tenha condições de assumir seu lugar de eminente dignidade na sociedade civil e na
Comunidade eclesial. Eu Vos peço, de modo particular por aquelas que, renunciando a tudo para
unir-se estreitamente à Cruz do Vosso Filho e à sua Ressurreição, consagraram-se a Deus pelos
votos e conselhos evangélicos.

Eu vos rogo também pelos membros das confrarias e irmandades deste templo, para que sejam
filhos devotados e fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana.

Que a Virgem da Conceição, toda entregue ao Desígnio e Vontade de Deus, do “fiat” da
Anunciação ao “fiat” da Cruz, vele sobre a Cidade de Salvador, a Arquidiocese e Dioceses
Sufragâneas e sobre todo o Estado da Bahia.
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