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Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. A Europa é o continente que, nos dois milénios passados, mais do que qualquer outro, foi
marcado pelo cristianismo. Das suas terras nas abadias, catedrais e igrejas elevou-se
incessantemente o louvor a Cristo, Senhor do tempo e da história. O Baptismo e os outros
Sacramentos consagraram as fases da vida de numerosos crentes. A Eucaristia, sobretudo no
Dia do Senhor, alimentou a sua fé e o seu amor; a Liturgia das Horas e muitas formas populares
de oração cadenciaram o seu ritmo diário.

Mesmo se tudo isto persiste no nosso tempo, contudo é indispensável um compromisso renovado
diante dos desafios da secularização, para que toda a existência dos crentes seja um verdadeiro
culto espiritual agradável a Deus (cf. Exort. apost. Ecclesia in Europa, 69).

2. Deve-se dedicar uma atenção particular à salvaguarda do valor do Domingo, Dies Domini. Este
dia é o símbolo por excelência daquilo que o cristianismo representou e representa para a Europa
e para o mundo: a proclamação perene da boa nova da ressurreição de Jesus, a celebração da
sua vitória sobre o pecado e a morte, o compromisso pela libertação total do homem.
Conservando o sentido cristão do Domingo, oferece-se à Europa uma contribuição notável para a
salvaguarda de uma parte essencial do seu património espiritual e cultural.

A Virgem Santa, a quem são dedicadas muitas igrejas e capelas nas várias regiões da Europa,
faça sentir a sua protecção sobre todas as populações do Continente.

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_20030628_ecclesia-in-europa.html


Depois do Angelus

Saúdo com afecto os peregrinos de língua portuguesa e convido todos à vivência de uma fé
autêntica no anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.

Queridos peregrinos de língua francesa, saúdo-vos cordialmente. Durante as férias, faço votos
por que procureis antes de tudo Cristo, que deseja habitar entre nós! Com a Bênção apostólica.

Saúdo calorosamente os peregrinos de expressão inglesa, presentes neste Angelus.
Deus omnipotente vos abençoe, a vós e às vossas famílias, com a alegria e a paz.

Saúdo de coração os peregrinos e visitantes de língua alemã. Procurai, também neste tempo de
férias, estar próximos de Deus! A paz de Cristo vos acompanhe no vosso caminho.

Saúdo agora os peregrinos de língua espanhola. Exorto-vos a aproveitar este tempo de Verão
para descobrir de novo, também com maior intensidade, o grande mistério da Eucaristia. Bom
domingo a todos!

Saúdo os peregrinos italianos aqui presentes, sobretudo a comunidade do Seminário Diocesano
de Florença.

Desejo a cada um os bens almejados e um bom domingo!
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