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1. No final desta Celebração, dirijo uma cordial e agradecida saudação aos Senhores Cardeais,
aos Irmãos no Episcopado, aos sacerdotes, aos religiosos e a todos os peregrinos, que vieram
manifestar a sua devoção aos novos Beatos. Da Itália, com a Delegação oficial, saúdo em
particular os fiéis das Dioceses de Turim e de Treviso, guiados pelos seus Pastores, os Frades
Capuchinhos, os Sacerdotes e as Irmãs da Família Vicentina, as Religiosas de São Francisco de
Sales.

2. Saúdo-vos cordialmente, queridos peregrinos de língua francesa que viestes para a
beatificação de Maria da Paixão, sobretudo os Bispos e a Delegação francesa oficial. Como a
nova Beata, oxalá possais encontrar na contemplação de Cristo a força para a vossa missão
quotidiana! Abençoo-vos a todos de coração.

Saúdo a Delegação de Uganda e todos os peregrinos de língua inglesa presentes nesta oração
do Angelus. O exemplo dos novos Beatos vos fortaleça a todos no serviço ao próximo. Tendo
como guias seguras estes homens e mulheres santos, e com a intercessão da Bem-Aventurada
Virgem Maria, caminhemos sempre pelos caminhos da luz, da graça e da paz.

3. Neste Dia Missionário Mundial olhemos para os novos Beatos como para exemplos de
dedicação incansável ao serviço do anúncio evangélico. Desejo hoje, com profunda gratidão
prestar honra aos numerosos missionários e missionárias sacerdotes, religiosos e leigos que
empregam, na linha da frente, as suas energias ao serviço de Cristo, pagando por vezes com o
sangue o seu testemunho. A minha gratidão torna-se extensiva também a quantos colaboram
com eles através das Obras missionárias e contribuem, assim, de maneira eficaz para a
construção do Reino de Deus no mundo. Desejo garantir a cada um a minha especial recordação



na oração.

Confiemos agora a Maria Santíssima, Estrela da nova evangelização, todas as obras missionárias
da Igreja.
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