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1. «Ave verum corpus natum / de Maria Virgine», «Ave, ó verdadeiro corpo / nascido da Virgem
Maria».

No termo desta solene Celebração Eucarística, que viu reunida espiritualmente ao redor do
Sacramento do altar toda a Igreja italiana, dirigimos o nosso pensamento à Virgem Mãe do Verbo
encarnado, que Se fez nossa comida e nossa bebida de salvação.

Ao meditarmos sobre o sublime mistério do Corpo e do Sangue de Cristo, queremos saudar
Maria, em cujo seio Se fez homem o eterno Filho de Deus. Evocamos esta realidade central da
nossa fé todas as vezes que recitamos a oração mariana do «Angelus»: «Verbum caro factum est
et habitavit in nobis», «o Verbo fez-Se carne e veio habitar no meio de nós». Repletos de
espiritual gratidão, invoquemos a Santa Mãe do Salvador, santuário da divina presença e
tabernáculo da eterna glória.

2. Na cidade de Bolonha, onde se realizou este Congresso Eucarístico que agora se conclui, a
Bem-aventurada Virgem é particularmente venerada com o título de «Nossa Senhora de São
Lucas». Antiga e profunda é a devoção dos bolonheses para com a sua celeste Padroeira; ela faz
parte da sua própria identidade cívica e cultural e é quase visualmente representada pelo
majestoso pórtico, que une a Cidade ao Santuário do Monte da Guarda.

No passado Nossa Senhora foi, para os habitantes de Bolonha e das redondezas, defesa e
decoro nas várias circunstâncias, alegres ou tristes, da sua história. Ainda hoje Ela continua a
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assistir e a proteger os seus filhos em todas as necessidades materiais e espirituais.

3. À Virgem  Santa  confiamos  agora os  frutos  do Congresso  Eucarístico Nacional.

Assiste, ó Maria, com a tua materna protecção, o futuro caminho da querida Comunidade
bolonhesa e da inteira Igreja que está na Itália.

Ajuda todos nós a prosseguir com coragem e generosidade no empenho da nova evangelização,
para sermos no limiar do novo milénio autênticas testemunhas das infinitas riquezas do  amor  de 
Deus,  reveladas  e  comunicadas ao mundo no sacramento da Eucaristia.
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