A Santa Sé

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA JOÃO PAULO II A LOURDES
[14-15 DE AGOSTO DE 1983]ACTO DE CONSAGRAÇÃO À VIRGEM DE LOURDESPALAVRAS

DO SANTO

PADRE
Domingo, 14 de Agosto de 1983

Diante de Ti, ó Mãe de Cristo, diante do teu coração imaculado, quero hoje unir-me de novo ao
nosso Redentor que Se ofereceu pelos homens, a fim de os regenerar pelo perdão e de os nutrir
com a Sua vida. Estás unida, mais do que qualquer outro, à Sua oferenda pela salvação do
mundo. E, mediante a voz de Bernadette, suplicas que acolhamos o convite à penitência, à
conversão e à oração. Não permitas que sigamos o caminho esquecidos do teu apelo.
Mãe dos homens e dos povos, Tu que conheces os seus sofrimentos e as suas esperanças, que
sentes de um modo maternal as suas lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, escuta a
nossa prece, vem em socorro dos teus filhos na provação. Em Lourdes, renovo a Ti em nome de
toda a Igreja a oração que me apraz dirigir-Te nos grandes santuários que no mundo Te são
dedicados.
E aqui, nesta terra da França, confio de maneira especial ao teu amor materno os filhos e as
filhas deste povo. Eles não tem cessado de Te honrar, nas suas tradições, na arte das suas
catedrais, nas suas peregrinações, na piedade popular bem como na devoção dos autores
espirituais, certos de permanecer próximos de Cristo quando Te contemplam, Te escutam. Te
suplicam. Muitos se sentiram honrados de se consagrar a Ti, inclusive reis, como o fez Luís XIII
em nome do seu povo.
Tu mesma, deste a Bernadette Soubirous a experiência da tua suave presença, encarregando-a
de uma mensagem que faz eco à palavra de Deus confiada à Igreja. A oferenda que fazemos de
nós mesmos diante de Ti, ó Nossa Senhora, deve ser obra pessoal de cada um, de cada família,
de cada comunidade eclesial, e é bom que ela seja renovada em cada geração, na forma que
melhor exprima esta confiante entrega.
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Faço hoje este gesto com todos os que nesta Nação desejem: a fim de que a sua fé cristã triunfe
sobre todas as insidias e seja transmitida de modo fiel, a fim de que as jovens gerações a
acolham verdadeiramente. A fim de que eles sejam assíduos na oração a Ti. A fim de que se
comportem sempre como cristãos convictos, como santos, que estimulam os seus irmãos a uma
vida ardente de amor a Deus e ao próximo, e de zelo missionário. A fim de que a caridade e a
unidade, a alegria e a esperança, permaneçam nesta Igreja. A fim de que o testemunho deles
ajude a nação inteira no verdadeiro progresso que desejas para ela.
ÓMaria, Nossa Senhora de Lourdes, obtém para estes irmãos e estas irmãs da França os dons
do Espírito Santo, para que seja dada uma nova juventude, a juventude da fé, a estes cristãos e
às suas comunidades, que ao teu coração imaculado, ao teu coração materno confio. Amém.
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