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da carne à união tlivina e re tau~gdora da natureza humana. 
Por Marta n~~ Mãe e moiêlo augusto, há-de inictar

se, sempre,~:'~~ ~eta~à8d&, para que os homens che-
guem à plent tude da Graça. '-s • ·, ~t:, C~ 

Se Maria antecede a Jesus - e O era~ O nutre, e O 

ampara e O acompanha - os católtco a po e am=J-!!;ilipieeft - ~ 
~ lA.,.._ I (.\ G\... -L-4-N--- i -f tt ,., de, (altar 1 ~rvoP do seu (Hll~• (""' ~'A- _ 7 

De quem, afinal, - se não~~m -,-« carne de CriJ! 
to, que todos viemos adorar e adoramos em todos os)6ostensórtos e 
altares do mundo? Afinal, - senão de Maria • de quem o sangue do 

, , , 
Cordeiro, que por nos foi imolado? s~ o misterio daAEucaristia ~~ t 1.: ' ~\ , t";:. ~~~-. ...... tA--J.....c-~,~ IÁA.~' '--
l~~logioaaent~ um ~1ster1o M&Plane, quem mais do qué nos, se o-

briga a partleipar deste Cong esso? Pergunto-vos: como se compree~ 
deria que a êste explendor eucar{stico, centro de adoração unive! 

sal, ~ostensÓrio do mundo, altar da terra 1pte1ra, não acor~~~ i 
felizes, os que consagram especial devoção~ Sa~~m2~ · 

Se, como sempre, ao lado lo Altar, junto aoftostensó 
rio, se ergue uma Cruz, e~t1Rte. e ao lado desta Cruz, como sempre, 
permanece a SantÍssima Virgem, impunha-se, congregados, a nossa ];l'e 
sença neste septenário de adoração ajlli.mêni.ca. ~·~~ -

E~-la: ~NQssa Sanbora da ,CW\ceição Aparecida, padroe.! 
\....5"if ~I (li,...., ~.I ,_ ·~ .to; ~ .... ~ 1Jr1,;.,a...J 

ra e rainha doras11 ui esta, na terra da Santa Cruz,,hoje co-
~~~t:i.-' mo ontem, num Altar, onde a E~car1st1a foi, no passado~rco; O" 

~e~,~tl~at~Heiador da descoberta, e é, no presente, o marco renova 
dor do destino de um povo! 

LA vós, congregados marianos, e a vós filhas de Maria, 
que viestes adornar o Congresso - a todos, que vos fizestes pere~ 
nos do amor eucarístico, cordialmente vos saudamos, num abraço de 
ir!tlãos. sêde benvindos !J 
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~Aqui, udo nOI congrega: a imagem da Virgem Apareci

da, o Altar do SacrifÍcio, a Cruz da Redenção. A divindade de Je
sus nos identifica, pela Ce i a, na FamÍlia de Deus; o amor de Maria 
nos integra na humanidade do seu Primogênito. Pelo Altar e pela 
Cruz, somos um com o Pai. Um, na comunhão dos Santos, Um, no Corpo 

MÍstico do Senhor. J 
Aos nossos irmãos da América, peço licença para sau

dar nas pessoas de Sua Eminâ6cia ReverendÍssima o Senhor Cardeal
Arcebispo de Cuba, Dom Manoel Arteaga, que nos propicia a honra de 
presidir a esta Concentração memorável. De sua pátria, do rebanho 
eleito de Sua Eminência, prova da significação e prest{g o do,movi 

""' -
mento mariano em Cuba, foi escolhido o eminente Dr. José asaga,pa 
ra a presidência da Federação Mundial nas CongregaçÕes Marianas, e 
que haje nos distingue com a sua presença e a sua palavra. 

Ao Exmo ~ Rev endÍssimo Sr. Dom José Ga~ina e ao 
Revmo. Pe. Luiz Paulussen, S .J., dignÍssimCB Diretor e Vice-Diretor 
da Federação Mundial das CongregaçÕes Marianas, também e muito es
pecialmente, apresentamos as ~1aas boas vindas. penhor das ale
grias com que recebemos e saudamos todos os marianos que aqui se 
reunem sob o manto azul da Rainha, para a festa branca da HÓstia 
Imaculada. 

Neste conclave universal de Amor, V.Exa. Revma.,Dom 
José Ga~ina, representa não apenas os congregados marianos de to-

do o mundo, mas é também o enviado da PolÔnia herÓica, o s{mboloàa j 
Igreja do Silêncio, o representante ~q~~ que ~97fl,e•,'Loet~ . 
po, a a agonias do !.las tre • Valo a p?;;.,u~ R Yma • : ne'8'f. 
Congresso, como um testemunho de fidelida ~ rreatP1ta os congre- ~ d 

gados à Igreja do Cristo e ao seu Vigário.;~ Sua Santldade o Papa 1' 
Pio ~II, glÔriosamente reinante, o PontÍfice congregado martano, o ' 
padrao dos congregados, o Papa da Bis Seculari, o Papa da defini-
ção dogmática da Assunção de Nossa Senhora. Não faltaremos à~ 
tação que nos fez V.Exa. Revma: "Sempre que o Papa e a Hierarquia 
apelarem para nós, responderemos: ADSUMI (Presente 1 )". 

Vale,t0enfim, a presença de V.Exa. Revma., neste Con
gresso, por uma reafirmação,conciente e solene, de que os congrega-
dos marianos e as filhas de Maria darão, se preciso, o sangue e a 
vida por Nosso Senhor Jesus Cristo e em defesa da Santa Madre Igre-

a CatÓlica ApostÓlica Romana. 

Viva Cristo Rei! l~·..,._Jp ~ W-~ ~~ C~ l 
Salve Maria! 




