
Reverendíssimo senhor bispo de Leiria-Fátima, reverendos irmãos no sacerdócio, caros irmãos e 

irmãs no Senhor, caros peregrinos, devo, antes de mais, exprimir o meu mais sincero agradecimento 

a Vossa Excelência Reverendíssima, D. António Marto, digníssimo bispo de Leiria-Fátima, por me 

ter gentilmente convidado a presidir a esta peregrinação internacional, aqui em Fátima, neste lugar 

privilegiado pela nossa Mãe celeste. É a primeira vez que tenho esta honra, que muito me compraz: 

experimento uma grande alegria por estar aqui como peregrino – como vós e entre vós, mas também 

como representante de todos os católicos chineses de Hong Kong, da China Continental, de Taiwan e 

de outros lugares – a louvar a Virgem Mãe.

Ao iniciar esta peregrinação internacional, reunimo-nos com devoção junto da Mãe celeste e, antes 

de mais, agradecemos ao Senhor Jesus pelo dom que deu à Igreja com as aparições de Sua Mãe aqui 

neste lugar sagrado. Deste modo, concedeu-nos tempos de graça e de misericórdia.

Além disso, pedimos humildemente a Maria que nos indique, uma vez mais, o que o Seu Filho 

Jesus Cristo quer que façamos no meio destas novas condições de vida da humanidade. Ainda que 

beneficiemos de um certo progresso económico e técnico, com múltiplas facilidades de comunicação 

e de bem-estar, o nosso mundo continua a sofrer desigualdades, angústias, conflitos e pecados. 

A Igreja que Jesus fundou é atingida ainda com divisões e incompreensões internas, com ataques 

e opressões externas. Para além disso, tem de enfrentar novos desafios levantados pelas novas 

exigências da sociedade humana.

A Igreja tem ainda uma grande necessidade de luz e de orientação, a fim de poder responder 

adequadamente a esses desafios. E nós, seus membros, provenientes de tantos países do mundo, 
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encontramo-nos aqui junto aos pés da Mãe celeste para Lhe apresentar, com confiança, as nossas 

súplicas. Façamos o compromisso de dar o melhor de nós para pormos em prática todos os apelos 

que Maria aqui nos deixou durante as suas aparições, nomeadamente para nos convertermos, para 

rezarmos o terço, para fazermos penitência pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. Mas 

devemos igualmente pedir-Lhe mais luz para que possamos entender melhor qual deve ser a nossa 

atitude diante da presente situação do mundo.

Neste propósito, iniciemos esta nossa peregrinação com humildade e confiança.

Caros peregrinos, temos Mãe e uma Mãe amorosa: unidos a Ela como filhos devotos, seguimo-La 

firmemente comprometidos. Ela conduzir-nos-á a Jesus, fonte de salvação, de perdão e de paz para 

todos.
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