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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. Trabalhou-se intensamente, nos últimos meses, na redacção da nova Constituição Europeia,
cuja versão definitiva será aprovada pela Conferência intergovernativa a partir do próximo mês de
Outubro. Para esta importante tarefa, que se refere a todas as componentes da sociedade
europeia, também a Igreja sente que deve oferecer o seu contributo.

Ela recorda, entre outras coisas, como escrevi na Exortação apostólica pós-sinodal Ecclesia in
Europa, que "a Europa foi ampla e profundamente penetrada pelo cristianismo" (n. 24). Ele
constitui, na complexa história do Continente, um elemento central e qualificador, que se foi
consolidando baseando-se na herança clássica e nas várias contribuições oferecidas pelos fluxos
étnico-culturais que se seguiram ao longo dos séculos.

2. Podemos então dizer que a fé cristã plasmou a cultura da Europa, formando um conjunto com
a sua história e, apesar da dolorosa divisão entre Oriente e Ocidente, o cristianismo tornou-se "a
religião dos próprios europeus" (Ibid.). A sua influência permaneceu notável também na época
moderna e contemporânea, apesar do grande e difundido fenómeno da secularização.

A Igreja sabe que o seu interesse pela Europa surge da sua própria missão. Sendo depositária do
Evangelho, promoveu aqueles valores que fizeram com que a cultura europeia fosse
universalmente apreciada. Este património não pode ser perdido. Aliás, a nova Europa deve ser
ajudada "a construir-se a si mesma, revitalizando as raízes cristãs que lhe deram origem" (Ibid.,
n. 25).

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


3. Maria, Mãe da esperança, vele sobre a Igreja na Europa para que se torne cada vez mais
"transparente ao Evangelho" e seja lugar onde crescem a comunhão e a unidade, de forma que o
rosto de Cristo resplandeça no seu pleno esplendor para a paz e a alegria de cada habitante do
Continente europeu.

Depois do Angelus

Celebra-se hoje o centenário da morte do Papa Leão XIII, Vicente Joaquim Pecci. Recordado
sobretudo como o Papa da Rerum novarum, encíclica que marcou o começo da doutrina social
moderna da Igreja, ele desenvolveu um magistério amplo e pormenorizado; sobretudo,
incrementou os estudos sobre S. Tomás e promoveu o crescimento da vida espiritual do povo
cristão. Neste Ano do Rosário, não podemos esquecer que Leão XIII dedicou ao Rosário dez
encíclicas. Damos hoje ardentes graças ao Senhor por este grande Pontífice.

Dirijo agora a minha saudação mais afectuosa a todas as pessoas de língua portuguesa. Peço a
Maria Santíssima que vos conceda, com a sua intercessão junto do seu Filho divino, abundantes
graças e bênçãos. Deus vos acompanhe.

Queridos peregrinos de língua francesa, saúdo-vos cordialmente. Neste domingo de Verão, em
que o Senhor nos convida a repousar junto dele, oxalá encontreis a paz do coração, para renovar
a vossa vida espiritual! Com a Bênção apostólica.

Sinto-me feliz por saudar os visitantes da Escola Católica Dante Alighieri de Vinipegue, no
Canadá, e todos os peregrinos de língua inglesa aqui presentes. Que estas férias de verão vos
restabeleçam psicológica e espiritualmente.

Dirijo de bom grado uma cordial saudação aos visitantes dos países de língua alemã. Que as
férias constituam uma ocasião para reflectir sobre a nossa vida e recordar Deus. Desejo-vos a
todos boas e repousantes férias!

Desejo saudar com afecto os peregrinos e visitantes de língua espanhola, sobretudo os Jovens
de Santa Vicenta Maria, que se encontram aqui reunidos. Imploro sobre todos vós e sobre as
 vossas  famílias  a  materna protecção de Nossa Senhora. Bom domingo a todos.

Sinto-me feliz por receber os participantes no Curso internacional para os formadores dos
Seminários, organizado pelo Pontifício Ateneu "Regina Apostolorum".

Dou cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Saúdo em particular a delegação da
cidade de Montescaglioso e benzo de bom grado e estátua de Nossa Senhora do Caminho, que
será colocada no cimo do Monte Vetere. Além disso, saúdo o grupo da paróquia Nossa Senhora
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da Assunção, em Ameno (Novara). A todos desejo um bom domingo.
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