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Queridos irmãos e irmãs em Cristo

No meio deste dia que o Senhor fez, convido a dirigir-vos a Maria a Mãe de Deus, e a rezar o
Angelus comigo. Estamos unidos com a Igreja em Roma e com o mundo inteiro.

Desde há muitos séculos, a Igreja manteve o bonito costume de fazer uma pausa de manhã, ao
meio-dia, e ao anoitecer para rezar uma oração em honra da Bem-Aventurada Virgem Maria. Nós
próprios continuamos alegremente este hábito de filial devoção à Mãe de Deus. Também nós
desejamos imitar o exemplo dado por Maria, de humilde obediência à palavra de Deus, e
procuramos entrar mais plenamente no mistério da Palavra feita carne.

Nos países do mundo inteiro, os sinos das igrejas convidam alegremente a recitar o Angelus. Ao
unirmos agora as nossas vozes em humilde oração e louvor, confiemos à Mãe da Igreja as
necessidades e as súplicas de todos os seus filhos e filhas. A nossa Bem-Aventurada Mãe vele
pelas nossas famílias e por aqueles que nos são caros; vele por todas as nações e povos. Em
particular traga conforto aos doentes e aos que sofrem.

ÓMaria, Mãe da Igreja, rogai por nós.

 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/travels/sub_index1982/trav_africa.html


Depois do Angelus

Acto de consagração da Nigéria a Nossa Senhora

1. "Ó Mãe dos homens e dos povos...".

Tu que estiveste com a tua Igreja nos inícios da sua missão, intercede por ela para que, indo por
todo o mundo, ensine incessantemente a todas as nações e anuncie o evangelho a todos os
povos.

2. Com estas palavras me foi dado saudar-te em Roma, ó Mãe de Deus, Theotokos!, no dia
solene do Pentecostes do ano passado, em união com numerosos Bispos provenientes de todo o
mundo. Hoje desejo saudar-te em união com os Bispos da Igreja na Nigéria, País que estou a
visitar nestes dias.

3. E quero confiar-te e consagrar te. Mãe da Igreja, de maneira especial a Igreja que está em
terras da Nigéria, do mesmo modo que no dia de Pentecostes te consagrei e confiei a Igreja que
está em todas as nações e os povos da terra: a Igreja e o mundo.

4. Nesta entrega e consagração de hoje desejo incluir todos os que vivem e trabalham nesta terra
africana, todos aqueles que o Pai celeste amou eternamente em Jesus Cristo e quer salvar
mediante o sangue derramado na Cruz.

5. Ó Mãe da Igreja! Que os sacerdotes recém-ordenados, filhos desta terra, "escolhidos de entre
os homens" se tornem para o bem de todos fiéis "ministros de Cristo e administradores dos
mistérios de Deus" (1 Cor 4,1). Oxalá prossigam o seu trabalho apostólico iniciado aqui pelos
missionários há várias gerações.

6. O Verbo de Deus, que se fez carne no teu seio virginal por obra do Espírito Santo, cresça e se
dilate para a salvação de todo o mundo. Amém.
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