
A Santa Sé

CARTA DO PAPA FRANCISCO
AOS BISPOS PELO ATO DE CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Querido Irmão!

Já passou quase um mês do início da guerra na Ucrânia, que está a causar sofrimentos cada dia
mais terríveis àquela atormentada população, ameaçando mesmo a paz mundial. Nesta hora
escura, a Igreja é fortemente chamada a interceder junto do Príncipe da Paz e a fazer-se próxima
a quantos pagam na própria pele as consequências do conflito. Nesta linha, sinto-me agradecido
a todas as pessoas que estão a responder, com grande generosidade, aos meus apelos à
oração, ao jejum e à caridade.

Agora, acolhendo também numerosos pedidos do Povo de Deus, desejo confiar de modo especial
a Nossa Senhora as nações em conflito. Como disse domingo no final da oração do Angelus, no
dia 25 de março, Solenidade da Anunciação, pretendo realizar um Ato solene de Consagração da
humanidade, particularmente da Rússia e da Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. Uma vez
que é bom predispor-se para invocar a paz renovados pelo perdão de Deus, tal Ato acontecerá no
contexto duma Celebração da Penitência, que terá lugar na Basílica de São Pedro às 17h00, hora
de Roma. O Ato de Consagração está previsto para as 18h30.

Quer ser um gesto da Igreja universal, que neste momento dramático leva a Deus, através da
Mãe d’Ele e nossa, o grito de dor de quantos sofrem e imploram o fim da violência, e confia o
futuro da humanidade à Rainha da Paz. Por isso convido-o, querido Irmão, a unir-se ao referido
Ato, convocando os sacerdotes, os religiosos e os outros fiéis para a oração comunitária nos
lugares sagrados, no dia de sexta-feira 25 de março, de modo que o santo Povo de Deus faça, de
modo unânime e veemente, subir a súplica à sua Mãe. A propósito, transmito-lhe o texto da
própria oração de consagração para poderem recitá-la, ao longo desse dia, em união fraterna.

Agradeço-lhe pela disponibilidade e a colaboração. De coração abençoo o querido Irmão e os
fiéis confiados aos seus cuidados pastorais. Que Jesus vos proteja e a Virgem Santa vos guarde.
Rezai por mim.

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2022/documents/20220320-angelus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2022/documents/20220320-angelus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2022/3/23/atto-consacrazione-cuore-immacolato-maria.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2022/3/25/celebrazione-penitenza.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/prayers/documents/20220325-atto-consacrazione-cuoredimaria.html


Fraternamente,

Roma – São João de Latrão, 21 de março de 2022
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