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Irmãos e irmãs, boa-noite!

Vós sabeis que o dever do Conclave era dar um Bispo a Roma. Parece que os meus irmãos
Cardeais tenham ido buscá-lo quase ao fim do mundo… Eis-me aqui! Agradeço-vos o
acolhimento: a comunidade diocesana de Roma tem o seu Bispo. Obrigado! E, antes de mais
nada, quero fazer uma oração pelo nosso Bispo emérito Bento XVI. Rezemos todos juntos por
ele, para que o Senhor o abençoe e Nossa Senhora o guarde.

[Recitação do Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai]

E agora iniciamos este caminho, Bispo e povo... este caminho da Igreja de Roma, que é aquela
que preside a todas as Igrejas na caridade. Um caminho de fraternidade, de amor, de confiança
entre nós. Rezemos sempre uns pelos outros. Rezemos por todo o mundo, para que haja uma
grande fraternidade. Espero que este caminho de Igreja, que hoje começamos e no qual me
ajudará o meu Cardeal Vigário, aqui presente, seja frutuoso para a evangelização desta cidade
tão bela!

E agora quero dar a Bênção, mas antes… antes, peço-vos um favor: antes de o Bispo abençoar o
povo, peço-vos que rezeis ao Senhor para que me abençoe a mim; é a oração do povo, pedindo
a Bênção para o seu Bispo. Façamos em silêncio esta oração vossa por mim.

http://www.photogallery.va/content/photogallery/pt/papa-francesco/habemus-papam.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_po.htm


[…]

Agora dar-vos-ei a Bênção, a vós e a todo o mundo, a todos os homens e mulheres de boa
vontade.

[Bênção]

Irmãos e irmãs, tenho de vos deixar. Muito obrigado pelo acolhimento! Rezai por mim e até breve!
Ver-nos-emos em breve: amanhã quero ir rezar aos pés de Nossa Senhora, para que guarde
Roma inteira. Boa noite e bom descanso!
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