
A Santa Sé

PEREGRINAÇÃO DO SANTO PADRE
AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

(13 DE MAIO DE 1967)

DISCURSO DO PAPA PAULO VI
NA CERIMÓNIA DE DESPEDIDA

 Sábado, 13 de Maio de 1967

 

Chegou para Nós o momento da partida.

É com saudade que vamos deixar a acolhedora terra portuguesa, depois desta breve, mas
inesquecível peregrinação.

A lembrança consoladora deste dia permanecerá em Nós para sempre. Nele Nos foi dado
participar pessoalmente nas solenes celebrações que em Fátima tiveram lugar, em honra da
excelsa Mãe de Deus.

Viemos como peregrino para rezar humilde e fervorosamente pela paz da Igreja e pela paz do
mundo.

Maria Santíssima que, nesta terra abençoada, desde há cinquenta anos, se tem mostrado tão
generosa para com todos aqueles que a Ela recorrem com devoção, digne-se ouvir a Nossa
ardente prece, concedendo à Igreja aquela renovação espiritual que o Concilio Ecuménico
Vaticano Segundo teve em vista empreender e à humanidade, aquela paz de que ela hoje se
mostra tão desejosa e necessitada.

Neste momento de despedida, o Nosso pensamento se volta, de modo particular para o
Episcopado português, cuja irrecusável convite Nos levou a fazer a peregrinação que estamos
agora para encerrar.
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Ao Senhor Cardeal Dom José da Costa Nunes, Nosso Legado «a latere»; ao Senhor Cardeal
Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, Patriarca de Lisboa; ao Senhor Dom João Pereira Venâncio,
Bispo de Leiria, a cuja jurisdição Fátima pertence; a todos os Senhores Bispos de Portugal
continental, insular e ultramarino, a Nossa palavra fraterna de encorajamento e de bênção para
as generosas canseiras do seu ministério apostólico.

Sentimos também ser Nosso dever manifestar publicamente a Nossa mais sincera gratidão e o
Nosso mais profundo reconhecimento às Autoridades civis por terem facilitado a perfeita
realização do Nosso propósito de vir a Fátima rezar pela paz.

A Nossa palavra dirige-se, por fim, ao Clero que, com tanta generosidade, se dedica ao ministério
pastoral; aos Religiosos e Religiosas que, nas suas múltiplas iniciativas de oração e de
apostolado, oferecem um precioso contributo à obra da Igreja; aos Missionários que, seguindo o
exemplo fecundo daqueles que os precederam no passado, partiram para anunciar am boa nova
do Evangelho as regiões mais remotas desta grande Nação; a todo o Povo fiel que venera com
tanta devoção e invoca com tanto fervor o doce nome de Maria.

Nossa Senhora de Fátima vos assista. Nossa Senhora de Fátima vos proteja. Nossa Senhora de
Fátima vos abençoe.
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