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Caríssimos Irmãos e Irmãs:
Saúdo com muito afeto as famílias aqui presentes e de todo o Brasil, que me escutam pela Rádio
ou pela Televisão. O Encontro de hoje infunde esperança para o futuro da família cristã. Sois
protagonistas do destino do vosso País. Que Deus vos abençoe e vos acompanhe!
Saúdo também as famílias de língua espanhola aqui presentes e aquelas que, da Espanha e da
América Latina, se unem espiritualmente a esta celebração. A Virgem Maria vos ajude a manter
viva em todos os lares a chama da fé, do amor e da concórdia, para serdes assim luz e
esperança da humanidade!
Sede fiéis à vocação para a qual fostes chamados por Deus. Abençôo todos vós com afeto.
Saúdo cordialmente todas as famílias de língua inglesa vindas aqui do mundo inteiro. A família
permanece uma prioridade e a mais importante solicitude da vida e do ministério da Igreja. Como
está a família, assim estão a Igreja e a sociedade humana no seu conjunto. Possa este Encontro
Mundial das Famílias conduzir a uma nova consciência do valor da família aos olhos de Deus e
tornar as famílias católicas mais conscientes e gratas pelo seu papel de «igreja doméstica».
Somente quando os pais oram com os seus filhos, podem realmente transmitir as verdades e os
valores da fé. A Sagrada Família de Nazaré seja o vosso modelo e a vossa guia! Deus vos
abençoe!
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Saúdo de coração as famílias polonesas, na Pátria e no Exterior. Saúdo de modo especial as
famílias polonesas no Brasil. Peço incessantemente a Deus que se possa cumprir em Cristo a
santificação das famílias. Hoje, juntamente convosco, apresento-me diante de Deus Pai com esta
fervorosa oração a fim de que Ele abençoe aquilo que realizou em vós mediante o sacramento do
matrimônio. Em Deus, com efeito, está a fonte da vida e da santidade. Possa a santidade das
famílias tornar-se o fermento para a renovação interior dos homens e das Nações! Deus vos
abençoe!

Famílias de língua francesa, saúdo-vos de todo coração, vós que estais no Rio e vós que, no
vosso País, estais em comunhão conosco. Dai graças pelos dons de Deus, pelo vosso amor e
pelos vossos filhos. Na esperança, com a ajuda da Mãe do Senhor, sede fiéis aos vossos
compromissos para o bem da humanidade e da Igreja! Deus vos abençoe!
Saúdo com afeto as famílias italianas presentes e aquelas espiritualmente unidas a nós de cada
uma das partes do Brasil, da Itália e do mundo inteiro. Caras famílias, sede sempre conscientes
da alta missão que Deus vos confia e atuai com todos os meios na construção da civilização do
amor e da vida. O Senhor vos abençoe e vos acompanhe!
Exprimo a minha alegria por este encontro com as famílias aqui no Rio, que registrou grande
participação e grande entusiasmo. Agradeço a todos aqueles que contribuíram para o bom êxito
deste acontecimento. Faço votos de que estas jornadas cariocas deixem nos corações de todos o
sério compromisso pela defesa da família, esperança da humanidade. Durante a celebração do
Grande Jubileu do Ano 2000 em Roma, não poderá faltar um encontro especial com as famílias.
Todas as famílias estão convidadas. E agora, elevemos nosso pensamento à Sagrada Família de
Nazaré, invocando seu auxílio protetor para que, com o seu exemplo e estímulo, os lares cristãos
sejam um remanso de paz e de serenidade, fruto de uma fé real e vivida.
De modo especial, nossas preces são dirigidas agora – na recitação do «Anjo do Senhor» – à
Virgem Santa, causa da nossa alegria. Nela, o Verbo Se fez carne e habitou entre nós; nela
recebemos o penhor da Vida eterna. Aclamemos com alegria o início da nossa salvação.
Do alto do Corcovado, Cristo abençoa a Cidade do Rio de Janeiro, o Brasil. Cristo abençoe hoje
especialmente, todas as famílias brasileiras e as famílias do mundo inteiro. Fiquem todas com
esta bênção do Cristo do Corcovado e permaneçam neste abraço de Cristo durante toda sua
vida! Muito obrigado!
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