
A Santa Sé

VISITA PASTORAL DO PAPA JOÃO PAULO II A BOLONHA E EMÍLIA ROMANHA
18 DE ABRIL DE 1982

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA PELAS VOCAÇÕES

 

Ó Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Igreja,
nesta hora tão significativa para nós,
somos um só coração e uma só alma: como Pedro, os Apóstolos,
os irmãos, unidos na oração, contigo, no Cenáculo (cf. Act 1, 14).

A Ti confiamos a nossa vida,
a Ti, que escutaste com fidelidade absoluta a Palavra de Deus e Te dedicaste ao Seu plano de
salvação e de graça, aderindo com total docilidade à acção do Espírito Santo;
a Ti, que recebeste do teu Filho a missão de acolher e proteger o discípulo por Ele amado (cf. Jo
20, 26);
a Ti repetimos, todos e cada um, "totus tuus ego sum", a fim de que assumas a nossa
consagração e a unas àquela de Jesus e à tua, como oferta a Deus Pai, pela vida do mundo.

Nesta tua morada, como guarda da nossa Cidade e da Região das quais há séculos és defesa e
honra nós Te suplicamos que voltes o olhar para a indigência dos teus filhos,
como fizestes em Caná, quando Te interessaste pela situação daquela família.

Hoje, a indigência maior desta tua família
éa das vocações presbiteriais, diaconais, religiosas e missionárias.

Atinge portanto, com a tua "omnipotência suplicante" o coração de muitos nossos irmãos,
para que escutem, entendam, respondam à voz do Senhor.

Repete-lhes, no íntimo da consciência, o convite feito aos servidores de Caná:
Fazei tudo o que Jesus vos disser (cf. Jo 2, 5). Nós seremos Ministros de Deus e da Igreja,



consagrados a evangelizar, santificar, apascentar os nossos irmãos:
ensina-nos e dá-nos as atitudes do bom pastor;
alimenta e aumenta a nossa dedicação apostólica;
fortaleça e revigore sempre o nosso amor por quem sofre;
ilumina e vivifica o nosso propósito de virgindade
por amor do Reino dos Céus;
infunde e conserva em nós o sentido de fraternidade e de comunhão.

Com as nossas vidas a Ti confiamos, ó Mãe nossa,
a dos nossos pais e familiares;
a dos irmãos que atingiremos com o nosso ministério,
para que os teus desvelos maternos precedam sempre todos os nossos passos rumo a eles e
orientem constantemente o caminho para a Pátria, que nos preparou com a sua Redenção,
Cristo, teu Filho, e nosso Senhor. Amém.

Bolonha, 18 de Abril de 1982
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