Todos os Patriarcas Católicos
consagraram o Médio Oriente e o Líbano
ao Imaculado Coração de Maria
O dia 13 de Junho de 2013 marcou o 84.º aniversário do pedido da Consagração da Rússia
feito por Nossa Senhora.
Passaram-se já oitenta e quatro (84!) anos desde 13 de Junho de 1929, dia em que Nossa
Senhora solenissimamente afirmou: “É chegado o momento em que Deus pede para o
Santo Padre fazer, em união com todos os Bispos do mundo, a Consagração da Rússia ao
Meu Imaculado Coração”, prometendo convertê-la devido a este dia de oração e
reparação mundiais.
Nosso Senhor ansiou por esta Consagração ao longo de todos estes anos. Foram anos de
pecados sem precedentes, de derramamento de sangue e de miséria humana – 84 anos que
tragicamente confirmaram o aviso de Nossa Senhora: “Sem a Consagração, nem a Rússia
se poderá converter nem o mundo terá paz.”
Poderá algum de nós avaliar o desejo de Nosso Senhor de ver o Imaculado Coração de Sua
Mãe Santíssima honrado ao lado do Seu Sagrado Coração? A revelação de Nossa Senhora
a 13 de Junho de 1917 encerra um mundo de significado: “Jesus quer servir-se de ti (da
Irmã Lúcia) para Me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção
ao Meu Imaculado Coração.”
Na Primavera de 1943, Nosso Senhor apareceu à Irmã Lúcia para lhe expressar a “alegria
do Seu Coração” pela consagração da Igreja e do mundo ao Imaculado Coração de Maria,
feita pelo Papa Pio XII em Dezembro de 1942. Tal como a Irmã Lúcia contou ao seu
Bispo: “O bom Deus já me demonstrou o Seu agrado pelo acto do Santo Padre e dos vários
Bispos, embora esteja ainda incompleto segundo o Seu desejo. Em troca, Ele promete
abreviar o fim da guerra; mas ainda não virá daqui a Conversão da Rússia.”
A 16 de Junho de 2013 (o Domingo a seguir ao dia do 84.º aniversário do pedido do Céu),
aconteceu uma outra Consagração histórica que, indubitavelmente, deu a Nosso Senhor
uma grande alegria. Todo o Episcopado libanês se reuniu com o Núncio Pontifício naquele
país e todos os Patriarcas Orientais Católicos do Médio Oriente, no Santuário Nacional de
Nossa Senhora do Líbano, para consagrarem solenemente o Líbano e o Médio Oriente ao
Imaculado Coração de Maria!
Toda a Igreja do Líbano se preparou fervorosamente para esta Consagração. Durante os
quarenta dias anteriores ao evento, uma imagem especial de Nossa Senhora viajou por
todas as paróquias da nação. E, na altura da Consagração propriamente dita, cada
paróquia estava unida à cerimónia numa grande união de orações.
Tanto os fiéis como os Bispos Católicos do Líbano sabem bem como a sua situação é
perigosa. Se ao menos todos os Católicos, pelo mundo fora, reconhecessem que a nossa
situação é igualmente terrível, e tomassem a peito o exemplo dos fiéis devotos libaneses!
Não devemos perder mais tempo, e confiar-nos Àquela Que – só Ela – nos pode valer!
O Leitor encontra, a seguir, o texto deste belo Acto de Consagração do Líbano. Quanto a
nós, bem podemos imaginar quantas graças esta cerimónia solene em honra do Imaculado
Coração de Maria fará cair sobre o mundo, em especial sobre o Médio Oriente devastado
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pela guerra. Alegremo-nos com Nosso Senhor, ao ver a devoção ao Imaculado Coração de
Maria deste modo mais estabelecida no mundo, e ao mesmo tempo redobremos as nossas
orações para que Ele apresse a rápida realização daquele que é o passo final para o
Triunfo de Nossa Senhora – a Consagração da Rússia. Como a Senhora disse, devemos
sacrificar-nos por esta intenção e rezar!
Segue-se o texto do Acto de Consagração que foi recitado no Domingo, 16
de Junho de 2013, por todos os Bispos Católicos do Líbano e todos os
Patriarcas Ocidentais Católicos do Médio Oriente, cerimónia a que se
seguiu uma Missa Solene.

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Que fostes escolhida por
Deus Pai, pela acção do Espírito Santo, para serdes a Mãe do Seu Filho Incarnado; Vós
vivestes perfeitamente a obediência da Fé, unida, pela Vossa Maternidade, ao Vosso
Filho Jesus por um laço indissolúvel, ouvindo assim as Suas palavras, guardando todas
estas coisas e ponderando-as no Vosso Coração; Vós acompanhaste-Lo na Sua vida de
criança em Nazaré, onde Ele ia crescendo em sabedoria, em estatura e em Graça, diante
de Deus e diante dos homens; Vós intercedestes junto d’Ele em Caná da Galileia, Vós
sofrestes com Ele no Vosso Coração de Mãe aos pés da Cruz e participastes na
Redenção que Ele realizou, Ele, o único Redentor do mundo, para a Salvação de toda
a humanidade, de todos os lugares e todos os tempos. Deste modo, a Vossa maternidade
espiritual abraçou em tudo e toda a humanidade, em todas as suas divisões e culturas.
Hoje, depois da Vossa Assunção à glória do Vosso Filho ressuscitado dos mortos, Vós
continuais a envolver-nos com o Vosso carinho maternal, através da Vossa intercessão,
para que nós saibamos receber reconhecidamente as graças que o Senhor nos concede e
que nos conduzirão ao Reino dos Céus.
Nossa Senhora do Líbano, nós Vos pedimos que derrameis a Vossa ternura
sobre o Líbano, nosso amado país, e sobre todo o Médio Oriente, região cujo solo foi
testemunha do cumprimento dos acontecimentos do plano de redenção de Nosso
Senhor, e de onde a Igreja, pela graça do Espírito Santo, partiu a levar a Boa Nova a
populações inteiras, dando testemunho do Senhor Jesus até ao martírio e agindo como
garante do tesouro da Fé, de modo a transmiti-la de geração em geração, até chegar até
nós.
Oh Mãe da Igreja, Ajudai-nos com a Vossa intercessão, a nós que somos filhos
e filhas da Igreja à qual Vós pertenceis e da qual sois o modelo, como Mãe e educadora
que sois, para que vivamos a comunhão do amor entre nós, e sejamos testemunhas dos
valores humanos e cristãos na nossa família, na vida social e nacional, trabalhando para
promover esses valores no Líbano e no Médio Oriente, transformando-os numa
civilização que eleve o ser humano a ouvir completamente os apelos da obediência a
Deus, que constantemente fala ao seu coração.
Oh Mãe dos homens e dos povos, Vós que conheceis os nossos sofrimentos e
alegrias, os nossos temores e esperanças, pela Vossa intercessão protegei esta região de
tudo o que a ameaça, da violência, extremismo, distúrbios e turbulências, e dos
atentados à dignidade dos seres humanos e da infracção aos seus direitos, à sua
liberdade e integridade; nós Vos pedimos que guieis todos os filhos do Médio Oriente,
na sua diversidade, para que o seu pensamento seja iluminado pela luz do único
Criador, que quer que vivamos como uma só família, ligados pelos laços da
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fraternidade, para que cada pessoa procure construir um futuro luminoso, com base na
convergência, participação, amor e justiça.
Nós Vos imploramos, Oh Mãe, que aceiteis de nós a Consagração do Líbano e
do Médio Oriente ao Vosso Imaculado Coração e à Vossa Santa Protecção. Deste
modo nos consagramos a Deus, pela acção do Espírito Santo, seguindo o exemplo do
Vosso Único Filho, que a Si próprio Se consagrou ao Seu Divino Pai e Lhe foi fiel em
todos os Seus actos e ensinamentos, para a salvação da humanidade. Rogai por nós, para
que possamos viver segundo as exigências desta Consagração,
arrependendo-nos dos
nossos pecados, ouvindo a Palavra de Deus que é a nossa fonte de vida, e renovando o
nosso amor a Deus pelo cumprimento da Sua vontade e pelo nosso amor ao próximo,
expresso no acto de reconciliação e coexistência pacífica, num espírito de fraternidade.

Imploramos a Vossa intercessão,
Oh Maria Santíssima:
Pelos povos, para que sejam abertos a Deus e aceitem a Sua vontade,
trabalhando assim para o bem de toda a humanidade e contribuindo para a construção da
paz, a Vós rogamos;
Para que mostremos fidelidade a Jesus Cristo na nossa vida e sejamos
testemunhas d’Ele nas nossas palavras e acções, através do amor e reconciliação,
serviço e sacrifício, a Vós rogamos;
Para que saibamos levar a Cruz do sofrimento na alma ou no corpo, a exemplo
de Jesus Cristo, e enfrentar os desafios e as adversidades com paciência e esperança, a
Vós rogamos;
Pelos nossos Bispos, padres, religiosos e leigos, para que Deus os assista na
realização da missão de cada um, a Vós rogamos;
Para que se conserve a santidade da união no matrimónio, e pelas nossas
famílias, para que sejam igrejas domésticas que transmitam a Fé, que ensinem a rezar e
que contribuam para a vida e o ministério da Igreja, a Vós rogamos;
Pelo respeito pela vida humana desde o nascimento até à morte, a Vós rogamos;
Pela paz nos corações, nas famílias e nas comunidades, e pela progressão dos
seres humanos, a Vós rogamos;
Para que se conservem a dignidade, os direitos, a liberdade civil e religiosa e a
integridade de cada ser humano, a Vós rogamos;
Pelas autoridades políticas, para que trabalhem para assegurar o bem público que
contribui para o bem dos homens e das nações, a Vós rogamos;
Para que possamos libertar-nos dos nossos pecados que levam a divisões,
agressões e violência, a Vós rogamos;
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Para que saibamos dar a Deus a prioridade na nossa vida, contra a realidade do
consumismo e do materialismo, e à luz das preocupações terrenas e tentações excessivas
da vida, a Vós rogamos;
Oh Mãe de Deus e Senhora do Líbano, cheia de Santidade, intercedei por nós,
para que aceitemos no nosso país e em todo o Médio Oriente as graças que Deus
concedeu ao mundo, pelo poder salvífico perene da redenção e pelo Amor
misericordioso que guia as consciências e santifica o ser humano, para que, conVosco e
por meio de Vós, elevemos um hino de glória e de louvor à Santíssima Trindade, Pai,
Filho e Espírito Santo, Que Vos escolheu. Amen.
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