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1. Na conclusão desta solene Celebração eucarística, saúdo com afecto todos vós, caríssimos
peregrinos vindos Roma da Itália, da Europa e da América.

 O meu pensamento dirige-se, em particular, aos fiéis da diocese de Bréscia, aos da Comunidade
diocesana de Tursi-Lagonegro, assim como aos da Arquidiocese de Espoleto-Núrsia, vindos
numerosos não obstante os graves transtornos do terremoto. Exorto todos a seguirem as
pegadas dos novos Beatos e a valorizarem os seus ensinamentos tornando-se, a exemplo deles,
testemunhas do amor misericordioso de Deus no nosso tempo.

2. Saúdo os peregrinos de língua francesa que participaram na beatificação deste dia, em
particular as religiosas da Sociedade de Maria Reparadora. Que elas imitem a Beata Maria de
Jesus, que soube dizer sim ao Senhor, e se ponham ao serviço dos seus irmãos, como o fez a
Mãe de Cristo.

Saúdo com afecto os peregrinos de língua espanhola, e de modo muito especial os Bispos e fiéis
que vieram do México para a Beatificação do Padre Elias do Socorro Nieves, assim como os
membros da Família Agostiniana, que hoje tiveram a ventura de ver elevados à glória dos altares
dois ilustres filhos seus. Que a Virgem Maria, Rainha dos mártires e das virgens, os ajude a imitar
o exemplo deles. A todos abençoo de coração.

3. Juntamente com os novos Beatos, dirijamos agora o nosso pensamento à Virgem, Rainha de
todos os Santos. A devoção mariana resplandece de modo eloquente nestes nossos irmãos e
irmãs, elevados à glória dos altares. Eles amaram e veneraram Nossa Senhora com afecto de
filhos. A Ela recorreram durante a vida inteira e especialmente nos momentos de dificuldade e de



prova, confiando a si mesmos e as próprias actividades às suas mãos e ao seu coração de Mãe.

Ajude-nos a Virgem Santa, que neste mês de Outubro honramos de modo particular com a
recitação do Rosário, a responder com prontidão e fidelidade à vocação que Deus dirige a cada
um, segundo a diversidade dos dons e dos carismas.

E, por fim, não posso deixar de recordar que há uma semana, no domingo passado, pude
celebrar no Rio de Janeiro, no Brasil, o II grande Encontro Mundial com as Famílias. Recordo
todos e agradeço a grande hospitalidade dos brasileiros, e de modo especial a do Cardeal do Rio
de Janeiro, que em todos aqueles dias hospedou famílias provenientes do mundo inteiro.

Maria Mãe das Famílias, abençoe todas as famílias do Brasil e do mundo.
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