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SAUDAÇÃO Á VIRGEM
Virgem Santa Maria, aqui na Capelinha das Aparições, nos apresentamos, a vossos pés,
como a família diocesana de Santarém, nas suas paróquias, organismos e movimentos.
Viemos manifestar a nossa alegria e gratidão de vos ter como padroeira e exemplo ao
invocar-vos como Imaculada Conceição. Reunidos no vosso santuário queremos
fortalecer a nossa comunhão eclesial, fundamentar a confiança na vossa intercessão e
aprender convosco a cuidar da fé e a cuidar uns dos outros.
Vós sois feliz ó Virgem Mãe e bem-aventurada porque acreditastes. Escutastes com o
coração a palavra de Deus, e saístes do vosso conforto para servir o desígnio do
Altíssimo de colaborar na salvação dos homens. Ensinai-nos a alimentar a nossa fé na
escuta mais abundante da palavra de Deus, na obediência mais fiel aos Seus apelos, na
oração mais assídua, na participação mais frutuosa nos sacramentos da salvação.
Ensinai-nos que, no ambiente de agnosticismo, e relativismo em que vivemos,
precisamos de fortalecer a fé e vivê-la com alegria, com esclarecimento, com
fidelidade, para que seja luz no nosso caminho e irradie à nossa volta pelo
testemunho.
Neste domingo do Bom Pastor e de oração pelas vocações sacerdotais apresentamosvos também esta preocupação. O povo de Deus da nossa diocese precisa de pastores
que, como fiéis administradores, colaborem com o Vosso Filho em comunicar os seus
dons de salvação a todos os que deles carecem, e sejam sinais e instrumentos da sua
proximidade, misericórdia e serviço.
Convosco queremos envolvermo-nos no amor de Deus pelo mundo. Viver a fé no amor
que leva ao serviço de todo o homem na sua dignidade, na fraternidade, na justiça e
na paz. E a todos levar o anúncio da alegria da ressurreição tão necessário para
despertar a esperança nestes tempos de desânimo e, assim, colaborar na construção
de um mundo novo onde todos sintam o gosto de viver.
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