
A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA PAULO VI
POR OCASIÃO DOS SESSENTA ANOS

DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Sexta-feira, 13 de Maio de 1977

 

Senhor Cardeal Nosso Enviado Especial,
veneráveis Irmãos e amados Filhos,
peregrinos congregados para celebrar os sessenta anos de Fátima

Como há dez anos, estamos hoje convosco, a render preito de devoção à Mãe da Igreja, mais do
que em espírito: pelo Nosso Enviado, o Senhor Cardeal Humberto Medeiros, para o qual um grato
pensamento, ao saudar a todos com grande afecto: «graça e paz, da parte de Deus!».

Graça e paz foram apelo e oferta do Céu, por Nossa Senhora, nesse local abençoado,
convidando à conversão para Deus e ao amor vivido e operante entre os homens irmãos. O
mesmo binómio - graça e paz - nos levou a Fátima. E hoje como então, em acção de graças e em
súplica, convosco imploramos: graça para a Igreja renovada; e que a paz de Deus reine na inteira
família humana, por Maria, «Mãe da divina graça» e «Rainha da paz».

Ao estimular assim, amados Irmãos e Filhos, a tradicional e arraigada piedade mariana dum
Povo, para Nós muito querido, cuja fé em Deus e amor à Igreja são timbre e ufania dum nobre
passado, auspiciamos que o Senhor da história o conserve fiel, em continuidade viva, pelo
celeste valimento da sua Padroeira. Sim: que Deus proteja a vossa Pátria, as vossas famílias, a
vossa juventude, e vos conceda viver em paz, com serena liberdade, desanuviada de ódios
estéreis e funestos e assente em justiça, fraternidade e amor!

E ao invocar, no espírito de Fátima, Maria «Mãe de misericórdia» para que seja «refúgio dos
pecadores, consoladora dos aflitos e saúde dos enfermos», queremos prometer venerá-la sempre
«Rainha do Santíssimo Rosário», pela reza do terço.



Com estes votos no coração e nos lábios em prece, a todos, presentes em Fátima e que Nos
ouvirem, de bom grado abençoamos.

Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amen!
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