
A Santa Sé

RADIOMENSAGEM DO PAPA PAULO VI
POR OCASIÃO DA CONCLUSÃO DO ANO JUBILAR

DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA EM FÁTIMA

Segunda-feira, 13 de Maio de 1968

 

Caríssimos Peregrinos do Santuário da Fátima!

A nossa voz une-se, nesta hora, às vossas, para honrar Maria Santíssima, Mãe bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo;

e, convosco, tem intenção de celebrar a singular plenitude de graça que Deus lhe conferiu, para que ela fosse, para toda

a humanidade, a criatura eleita e exemplar, a «causa da nossa alegria», a fonte dulcíssima da nossa esperança, a

nossa advogada puríssima junto da Misericórdia divina.

Convosco, também nós a saudamos, a veneramos, a bendizemos; todos juntos, nós queremos oferecer-lhe os nossos

corações, com a devoção mais sincera, com a afeição mais filial, com a promessa mais decidida de fidelidade a Cristo e

à  Santa Igreja, da qual nós professamos que ela é Mãe piedosa e clemente.

E, em união convosco, Filhos caríssimos, nós pedimos à santíssima, à beatíssima Virgem Mãe de Cristo, como já o

fizemos a ano passado, nesse local, a ela particularmente dedicado, que, mediante a sua intercessão, seja alcançada a

paz interna para a Igreja Católica, pela virtude do Espírito Santo, e a paz externa para a mundo, ainda turbado por

dolorosos conflitos e por lutas contrárias à fraternidade humana.

Pedimos-lhe ainda, pela integração na unidade da Igreja, dos Irmãos cristãos, separados de nós; pedimos-lhe também

pelas missões católicas, espalhadas sobre a terra; e, finalmente, pedimos-lhe por todos vós, que neste momento
vos encontrais reunidos no Santuário de Fátima: que ela vos conforte, vos proteja e vos abençoe.

Queremos confirmar estes votos, com a nossa Bênção especial, para vós pessoalmente, para os
vossos entes queridos, para as vossas terras, ao mesmo tempo que, em confiante união de
espírito, saudamos o Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa, o Senhor Cardeal, nosso enviado
especial, os Senhores Bispos, os sacerdotes, os religiosos e religiosas e todos os fiéis aí



reunidos, com as Autoridades civis e os peregrinos provenientes das várias nações: para todos
imploramos, com a celeste proteção de Maria, as mais copiosas graças do Senhor.
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