
A Santa Sé

PAPA JOÃO PAULO IIANGELUSCastel Gandolfo

Quarta-feira, 30 de Setembro de 1981 Caríssimos Irmãos e Irmãs!Dirijo a minha afectuosa e cordial
saudação a todos vós, aqui reunido para recitar juntamente comigo Angelus, oração que sintetiza,
de maneira breve mas eficaz, o :mistério da Encarnação.Como sabeis, amanhã tem início o mês
de Outubro, que a piedade dos cristãos quis ligar, em particular, a uma recitação diária, mais
empenhada e devota, do Santo Rosário, que os meus Predecessores Pio XII e Paulo VI quiseram
chamar "o compêndio de todo o Evangelho". Há séculos que esta oração ocupa um lugar
privilegiado no culto da Bem-aventurada Virgem, "a cuja protecção os fiéis recorrem com súplicas
em todos os perigos e necessidades' (Lumen Gentium, 66).O Rosário é ao mesmo tempo uma
oração simples, mas teologicamente rica de evocações bíblicas; por isto os cristãos o preferem e
o recitam com frequência e com fervor, bem conscientes da sua autêntica "índole evangélica", de
que fala Paulo VI na Exortação Apostólica sobre o culto da Bem-aventurada Virgem.No Rosário
meditamos os principais acontecimentos salvíficos que se realizaram em Cristo: desde a
concepção virginal até aos momentos culminantes da Páscoa e da glorificação da Mãe de Deus.
Esta oração é um louvor e uma imploração contínua a Maria Santíssima, a fim de que interceda
por nós, pobres pecadores, em cada instante de todos os nossos dias, até à hora da nossa
morte.Quero portanto exortar-nos a descobrir de novo e a valorizar cada vez mais, no mês de
Outubro, o Santo Rosário como oração pessoal e familiar, dirigida Àquela que é Mãe de cada fiel
e Mãe da Igreja.Em conforto desta minha exortação, dou-vos cordialmente a Bênção
Apostólica.
Depois do AngelusCelebrámos ontem a festa dos Santos Arcanjos. Quero recordar esta oração a
São Miguel Arcanjo: "São Miguel Arcanjo, sede nossa defesa no combate, vinde em nosso auxílio
contra a malícia e as insídias do demónio. Que Deus exerça sobre ele o seu poder pedimo-lo
suplicantes e Vós, ó Príncipe da milícia celeste, com o divino poder aprisionai no inferno Satanás
e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para corromper as almas".Também para os

peregrinos e ouvinte, de língua portuguesa as minhas saudações afectuosas, particularmente para os aqui presentes:

um grupo de portugueses que regressa da Terra Santa e um grupo de brasileiros que traz uma imagem de Nossa

Senhora de Loreto, Padroeira da Aeronáutica do Brasil.Amanhã começa o mês de Outubro, o mês do Rosário. Desejo

portanto recomendar-vos a oração. Rezai. Rezai em família. Nossa Senhora, em Fátima, pediu que se rezasse o terço,

Atendei ao pedido da Senhora.A devoção a Maria é caminho seguro para Cristo, em cujo nome vos dou a Bênção

Apostólica. © Copyright 1981 - Libreria Editrice Vaticana 
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