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Este Santuário fala-nos com a voz de toda a América, com a voz de todos os filhos e filhas da
América, vindos de muitos países do Velho Mundo. Quando chegaram a este país traziam
consigo, no próprio coração, o mesmo amor pela Mãe de Deus que haviam alimentado nas
próprias terras natais e haviam recebido dos seus antepassados. Essas pessoas, diferentes na
língua e nas tradições históricas dos próprios países, reuniram-se à volta do coração de uma
Mãe, comum a todas elas. Enquanto a sua fé em Cristo as tornava conscientes de serem povo de
Deus, esta consciência tornou-se mais profunda graças à presença da Mãe na obra de Cristo e
da Igreja.
Hoje, Mãe, ao mesmo tempo que te agradeço a Tua presença no meio dos homens e das
mulheres deste país — presença prolongada por duzentos anos — que deu nova dimensão à sua
vida social e civil nos Estados Unidos, confio-os, todos eles, ao Teu Coração Imaculado.
E com reconhecimento e alegria que recordo que fostes eleita Padroeira dos Estados Unidos,
com o título de Imaculada Conceição, aquando do sexto Sínodo de Baltimore, em 1846.
Recomendo-Te, Mãe de Cristo, e confio-Te a Igreja Católica: os Bispos, os sacerdotes, os
diáconos, os religiosos e Institutos religiosos, os seminaristas, as vocações e o apostolado laical
em todos os seus aspectos.
De modo especial, confio-Te o bem-estar das famílias deste País, a inocência das crianças, o
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futuro dos jovens, a vocação de cada um, homens e mulheres. Peço-TE que transmitas a todas
as mulheres dos Estados Unidos a profunda participação na alegria que experimentaste no
contacto com Jesus Cristo, Teu Filho. Peço-te que as guardes isentas do pecado e do mal,
naquela liberdade que sentiste de modo único desde o momento da libertação suprema da Tua
Imaculada Conceição.
Confio-Te o grande trabalho do ecumenismo, aqui, neste país, onde os que professam Cristo
pertencem a Igrejas e comunidades diversas. Faço-o para que se cumpram as palavras da
oração de Cristo: "Que todos sejam um". Confio-Te as consciências dos homens e das mulheres
e a voz da opinião pública, de tal modo que nunca se oponham à lei de Deus, mas antes a sigam
como fonte de verdade e de bem.
E junto a tudo isto, Mãe, a grande causa da justiça e da paz no mundo de hoje, para que a força e
a energia do amor possam prevalecer sobre o ódio e sobre a destruição. para que os filhos da luz
nunca percam o seu interesse pelo bem-estar de toda a família humana.
Mãe, recomendo-Te e confio-Te tudo o que serve para construir o progresso sobre a terra, e
peço-Te que este progresso não seja unilateral, mas que possa criar as condições para uma
plena promoção espiritual dos indivíduos, das famílias, das comunidades e das nações. Confio-Te
os pobres, os que sofrem, os doentes e os diminuídos físicos, as pessoas idosas e os
moribundos. Peço-Te que reconcilies os que se encontram em pecado, que sares os que sofrem,.
que dês ânimo àqueles que perderam a esperança e a alegria. Mostra aos que combatem na
dúvida a luz de Cristo Teu Filho.
Os Bispos dos Estados Unidos escolheram-Te, no mistério da Tua Imaculada Conceição, para
Padroeira do povo de Deus neste País. Oxalá a esperança, escondida neste mistério, prevaleça
sobre o pecado, e oxalá seja participada por todos os filhos e filhas da América. e ainda por toda
a família humana. Num momento em que a luta, entre o bem e o mal, entre o príncipe das trevas
e o príncipe da luz e do amor evangélico, se torna cada vez mais exasperada, oxalá a luz da Tua
Imaculada Conceição mostre a todos o caminho da graça e da salvação. Ámen.
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