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1. "Preparai o caminho do Senhor, endireitai as Suas veredas!" (Lc 3, 4).
Neste segundo Domingo do Advento ressoa com vigor este convite de São João Baptista. Brado
profético que continua a repercutir-se nos séculos.
Também o sentimos nesta nossa época, enquanto a humanidade prossegue o seu caminho na
história. Aos homens do terceiro milénio, em busca de serenidade e de paz, ele indica o caminho
que é preciso percorrer.
2. Toda a liturgia do Advento faz eco ao Precursor, convidando-nos a ir ao encontro de Cristo que
nos vem salvar. Preparamo-nos a reevocar o seu nascimento ocorrido há cerca de dois mil anos;
renovamos a nossa fé no seu advento glorioso no final dos tempos. Predispomo-nos, ao mesmo
tempo, a reconhecer que ele está no meio de nós: de facto, Ele visita-nos também nas pessoas e
nos acontecimentos quotidianos.
3. Nosso modelo e guia neste itinerário espiritual típico do Advento é Maria, aquela que é muito
mais bem-aventurada porque acreditou em Cristo e porque o gerou fisicamente (cf. Santo
Agostinho, Serm., 25, 7: PL 46, 937). Nela, preservada imaculada de qualquer pecado e repleta
de graça, Deus encontrou a "terra fértil", na qual depositou a semente da nova humanidade.

Ajude-nos a Virgem Imaculada, que nos dispomos a celebrar amanhã, a preparar bem "o caminho
do Senhor" em nós próprios e no mundo.
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Depois do Angelus
Em preparação para o Santo Natal, na próxima quinta-feira, 11 de Dezembro, às 17 horas, na
Basílica de São Pedro celebrar-se-á a Santa Missa para os estudantes dos Ateneus romanos.
Queridos jovens universitários, espero-vos em grande número juntamente com os vossos amigos
de outros Países europeus, presentes em Roma, para reflectir juntos sobre o contributo que se
deve dar à edificação do futuro da Europa.
A todos vós, queridos peregrinos, desejo bom domingo e uma feliz festa da Imaculada.

© Copyright 2003 - Libreria Editrice Vaticana

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

