A Santa Sé
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21 de dezembro de 2003

Caríssimos Irmãos e Irmãs
1. O Natal já está próximo. Enquanto são dados os últimos retoques no presépio e na árvore de
Natal, que estão presentes também aqui, na Praça de São Pedro, é preciso predispor a alma para
viver intensamente este grande mistério da fé.
Nos últimos dias de Advento, a liturgia dá particular relevo à figura de Maria. No seu coração, do
seu "Eis-me!" cheio de fé, em resposta ao chamamento divino, teve início a encarnação do
Redentor. Portanto, se quisermos compreender o significado autêntico do Natal, é para Ela que
voltar o nosso olhar, é a Ela que devemos invocar.
2. Maria, a Mãe por excelência, ajuda-nos a compreender as palavras-chave do mistério do
nascimento do seu Filho divino: humildade, silêncio, enlevo e alegria.
Ela exorta-nos, sobretudo, à humildade, para que Deus possa encontrar espaço no nosso
coração, não ofuscado pelo orgulho nem pela soberba. Ela indica-nos o valor do silêncio, que
sabe escutar o canto dos Anjos e o vagido do Menino, sem os sufocar no alarido e na confusão.
Juntamente com Ela, deter-nos-emos diante do presépio com íntimo enlevo, saboreando a alegria
simples e pura que aquele Menino traz para a humanidade.
3. Na Noite Santa, o Astro que surge, "esplendor da luz eterna, sol da justiça" (cf. Antífona do

Magnificat, 21 de Dezembro) virá iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte.
Guiados pela hodierna liturgia, façamos nossos os sentimentos da Virgem e permaneçamos em
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ansiosa expectativa do Natal de Cristo.

Depois do Angelus
Saúdo os meus compatriotas e faço votos a fim de que se preparem de modo oportuno para o
Natal. Boas festas!
É de modo especial que saúdo os peregrinos de língua italiana, em particular a Associação "Per

una speranza in più", de Verona. Este nome está em sintonia com o espírito de Natal, já próximo:
com efeito, Jesus vem dar esperança a cada homem e a toda a família humana.
Desejo a todos um bom domingo!
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