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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. Poucos dias depois do Natal, a Liturgia convida-nos neste domingo a contemplar a Sagrada
Família de Nazaré, modelo admirável de virtudes humanas e sobrenaturais para todas as famílias
cristãs. Meditemos sobre o mistério desta singular família, da qual podemos obter valores e
ensinamentos que, hoje mais do que nunca, são indispensáveis para dar fundamentos sólidos e
estáveis à sociedade humana.

2. Como gostaria que a serenidade, a concórdia e o amor da casa de Nazaré nunca faltassem
nas famílias de hoje! Peço ao Senhor com uma oração insistente que todos os pais cristãos
estejam conscientes da sua tarefa irrenunciável tanto em relação aos filhos como à sociedade.
Esperamos deles um testemunho evangélico verdadeiro e eficaz.

Todas as famílias cristãs são chamadas a oferecer "um exemplo persuasivo da possibilidade de
um matrimónio vivido de forma plenamente conforme ao desígnio de Deus e às verdadeiras
exigências da pessoa humana a pessoa dos esposos e sobretudo a mais frágil dos filhos" (Novo
millennio ineunte, 47).

Uma família unida, que caminha seguindo estes princípios, vence mais facilmente as provações e
as dificuldades que encontra no seu percurso. No amor fiel dos pais, dom que deve ser
alimentado e guardado continuamente, os filhos podem encontrar as melhores condições para
amadurecer, ajudados por Jesus, que "crescia em sabedoria, em estatura e em graça" (Lc 2, 52).

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html


3. Confiemos hoje à Sagrada Família de Nazaré as famílias de todo o mundo, sobretudo as mais
provadas pelo sofrimento ou que se encontram em dificuldade. De modo particular, desejo
colocar sob a especial protecção da Virgem Santa, de São José e do Menino Jesus o IV Encontro
Mundial das Famílias, que terá lugar em Manila nas Filipinas, de 22 a 26 de Janeiro próximo. O
tema escolhido "A família cristã: a boa nova para o terceiro milénio" exprime a missão própria de
cada família cristã e a confiança que a Igreja nela deposita. Oxalá este encontro tão importante
produza os frutos espirituais desejados para a Igreja e para toda a humanidade!
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