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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. O hodierno domingo da Quaresma é tornado alegre pela proclamação de alguns novos Beatos.
No seu testemunho resplandece a luz pascal de Cristo morto e ressuscitado, a luz do amor que
derrota o egoísmo e transforma a existência humana num dom para Deus e os irmãos. O seu
exemplo encoraja-nos a dirigir com decisão os nossos passos para a santidade, para a qual
fomos chamados com o baptismo.

Maria, sempre presente na vida destes novos Beatos, nos ajude a não desanimar diante das
dificuldades e nos torne adoradores do Pai, em espírito e verdade.

2. Saúdo com afecto os Bispos e fiéis de língua espanhola e os Religiosos Agostinianos
Recolectos, vindos para a beatificação dos mártires de Motril. Convido todos a não esquecerem o
testemunho eloquente da sua fé, pois o sangue dos mártires fecunda e dá vitalidade à Igreja, que
se prepara com esperança para enfrentar os grandes desafios evangelizadores do Terceiro
Milénio.

Dirijo uma fraterna saudação aos peregrinos de língua francesa, em particular àqueles que vieram
para a Beatificação do Padre Barré. Por meio da educação e do acompanhamento espiritual, ele
anunciava a Boa Nova da salvação. Caros peregrinos, faço votos por que sigais o seu exemplo e
conserveis sempre o mesmo entusiasmo pelo Evangelho.

Saúdo cordialmente os fiéis de língua alemã, em particular os peregrinos da Diocese de
Ratisbona. Para Ana Schäffer, a Eucaristia era a fonte da sua força e o Rosário o seu



companheiro assíduo. Que o exemplo da nova Beata da vossa terra vos dê a coragem de crescer
sempre mais na oração contemplativa!

3. Agora, no momento de dirigir o nosso pensamento a Maria na oração do Angelus, convido
todos a caminharem com entusiasmo pela via do Evangelho, confortados pelos exemplos dos
Santos e dos Beatos. Eles demonstram que é possível seguir Cristo em todos os estados de vida,
bebendo d'Ele «a água viva» do Espírito Santo, fonte de renovação interior, paciência, alegria e
paz.

Saudações

 

Desejo agora saudar os fiéis das Paróquias de Maria Imaculada, a Puríssima, de São Patrício e
de Santo Emílio, de Málaga, vindos a Roma para professarem a fé diante do túmulo do Apóstolo
Pedro. Confio todos vós e os demais peregrinos de língua espanhola à Virgem Maria, e abençoo-
vos de coração.

Deus abençoe também o numeroso grupo de Brasileiros residentes em Roma, em peregrinação
penitencial pelas quatro Basílicas romanas, Boa Quaresma e uma Feliz Páscoa na paz do
Ressuscitado.

Saúdo com afecto os numerosos Escuteiros de Barleta e os outros grupos de fiéis, em particular
os peregrinos provenientes das paróquias de São Filipe de Néri de Cecchina, dos Mártires do
Canadá de Roma, de Santo Martinho e de Santa Rosa de Conegliano.

A todos desejo um bom domingo. Amanhã, 8 de Março, celebra-se o «Dia da Mulher». Exprimo
os bons votos por que esta comemoração seja motivo de renovada reflexão acerca da dignidade
e do papel que compete às mulheres na família, na sociedade civil e na comunidade eclesial.
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