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1. Na liturgia de hoje, durante a qual se realizou uma solene beatificação, foi-nos apresentado
Jesus "coroado de glória e de honra em virtude de ter padecido a morte" (Heb 2, 9), como
proclamava o Autor da Epístola aos Hebreus.

Mediante Ele, Deus "para quem são todas as coisas e por quem todos existem" leva "grande
número de filhos à glória" (Heb 2, 10).

Jesus Cristo é o guia da salvação deles (cf. Heb 2. 10).

Eis "Cristo que santifica" (Heb 2, 11).

— e eis "aqueles que são santificados'' (cf. Heb 2, 11).

2. De entre estes homens a Igreja neste dia elevou à glória dos Beatos os seguintes Mártires: o
Padre Salvador Lilli da Ordem dos Frades Menores e sete dos seus paroquianos.

O testemunho deles a Cristo, coroado com o supremo sigilo do sangue, foi dado no fim do século
passado. O Padre Lilli distinguiu-se não só pelo zelo pastoral, mas também pelas iniciativas
sociais em favor dos mais pobres.

Em Novembro de 1895 ele foi sequestrado, juntamente com alguns dos seus cristãos, por
soldados que pretendiam obrigá-los a abjurar a fé católica. Mortais golpes de baioneta
sancionaram a corajosa rejeição daqueles homens que, como os antigos mártires, souberam
sacrificar a vida para não trair a fé.

3.A Igreja elevou, também neste dia. à glória dos Beatos, Joana Jugan, francesa, da diocese de



Rennes.

Assim uma outra luminosa figura de mulher se apresenta à Igreja e ao mundo para oferecer uma
extraordinária mensagem de dedicação aos irmãos, na caridade de Cristo.

Pobre de bens, mas rica de fé, ela reconheceu a voz de Deus que a chamava à total entrega de si
e disse o seu generoso "sim", abandonando-se à acção do Espírito Santo. Quando foi a hora de
Deus, Irmã Joana Jugan iniciou, com audaz e ao mesmo tempo prudente arrojo, a obra pela qual
se sentia desde sempre atraída: um Instituto que assumisse um afectuoso cuidado dos anciãos
pobres. Nascia deste modo a Congregação das Irmãzinhas dos Pobres.

Como não perceber a perene actualidade de semelhante mensagem? Irmã Joana Jugan convida-
nos a viver a bem-aventurança evangélica da pobreza na simplicidade dos pequeninos e na
alegria dos Filhos de Deus. Ela convida-nos, de modo particular, a abrir o coração aos anciãos,
tão frequentemente descuidados e marginalizados. Ao proclamar esta mulher "Beata", a Igreja
pretende ressaltar o carisma do serviço prestado aos anciãos e manifestar deste modo honra e
amor a todas as pessoas de idade avançada, às quais é por vezes negado este necessário tributo
de honra e de amor.

4. Eis "Jesus Cristo que santifica" e eis os homens que mediante Ele foram santificados.

Recitando o Angelus, agradeçamos este fruto maduro da salvação que devemos a Jesus Cristo,
Filho de Maria Virgem, concebido por obra do Espírito Santo.

Depois do Angelus

Amanhã celebra-se a festa de São Francisco, e com esta data conclui-se o oitavo Centenário do
seu nascimento. Na luz do extraordinário testemunho de amor a Deus e a todas as suas criaturas,
oferecido por São Francisco, é-me grato dirigir especial saudação a quantos participaram, nos
dias passados, no Seminário "Terra Mater", realizado em Gubbio.

Foi ressaltado justamente que o futuro da humanidade e do planeta Terra está em perigo por
causa ao deterioramento da relação homem-ambiente, além das relações entre homens, classes
e Nações. E necessário e urgente, no exemplo do Pobrezinho, decidirmo-nos a abandonar
irreflectidas formas dominio-custódia em relação a todas as criaturas. Habituando-se a amar e
respeitar as criaturas inferiores, o homem aprenderá também a ser mais humano com os seus
iguais. Sinto-me feliz, portanto, de encorajar e abençoar quantos se esforçam em fazer com que
os animais, as plantas, os minerais sejam considerados e tratados, de modo franciscano, como
"irmãos e irmãs''.
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