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1. Neste primeiro Domingo do Tempo quaresmal, o Evangelho apresenta-nos Cristo que, depois
de ter recebido o Baptismo de João no Jordão, estimulado pelo Espírito Santo, se retira para o
deserto a ali permanece por quarenta dias. A narração evangélica volta a propor-nos as três
tentações conhecidas, que são um eco do antigo engano com que Satanás fez cair os nossos
antepassados. Mas Cristo, novo Adão, vence-as, afastando com decisão o tentador: «Está
escrito: “Não tentarás o Senhor, teu Deus”» (Lc 4, 12).

2. A vitória de Jesus sobre o maligno garante-nos que não havemos de sucumbir no momento da
prova, se permanecermos unidos ao Senhor. Nesta perspectiva, a Quaresma convida-nos a um
compromisso especial no caminho espiritual. Enviei à Igreja, para esta ocasião, uma Mensagem,
em que desejei recordar de modo particular as crianças, com frequência vítimas inocentes da
maldade dos homens. A Igreja dedica-lhes uma atenção especial, porque é o próprio Cristo quem
nos diz que «aquele que receber um menino como este, em meu nome, é a mim que recebe» (Mt
18, 5). Que este período do Ano litúrgico se transforme numa generosa competição de
solidariedade, em relação a estes pequeninos, sobretudo a quantos se encontram nos perigos
mais graves e em dificuldade.

 3. Caríssimos Irmãos e Irmãs, convido-vos todos a rezar por esta intenção. Peço-vos, além
disso, que me acompanheis espiritualmente nos Exercícios Espirituais, que terão início, como em
cada ano, nesta tarde. Juntamente comigo, neles participarão os colaboradores da Cúria
Romana. A Virgem da escuta torne frutuosos para todos nós estes dias de silêncio, de meditação
e de comunhão intensa com Cristo.

http://www.vatican.va/liturgical_year/lent/index-lent2004_po.htm
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/messages/lent/documents/hf_jp-ii_mes_20040129_lent-2004.html


Depois do Angelus

Saúdo os peregrinos italianos aqui presentes, em particular os fiéis provenientes de Misano Gera
d'Adda, Pisa, Sestri Levante, Cecchina, assim como os peregrinos das Dioceses de Noto,
Agrigento, Caltagirone e Catânia.

Saúdo também o grupo dos sírios cristãos residentes na Suécia e o grupo das famílias ligadas à
espiritualidade das Irmãs Maristas. Desejo a cada um os almejados bens espirituais e um
proveitoso início de Quaresma.

Saúdo de coração os peregrinos de língua alemã, em particular o grupo «Theologie im Fernkurs»
de Vurtzburgo. Sede verdadeiras testemunhas de Cristo e da sua Igreja!

Neste primeiro Domingo da Quaresma, saúdo os meus concidadãos. Convido-vos a participar na
paraliturgia de Gorzkie Zale  que, através da meditação da Paixão, nos aproxima de Jesus Cristo,
nosso Senhor e Salvador. Também eu canto, Gorzkie Zale , todos os domingos juntamente com
quantos vivem em minha casa. Deus abençoe todos vós na Quaresma.

Apelo em prol da paz no Haiti

Do Haiti chegam-nos notícias preocupantes e dolorosas. Perante tal situação, sinto o dever de
convidar todos os haitianos a ter a coragem e a humildade de tomar as decisões urgentes para o
bem do País. Ao encorajar o trabalho diplomático da Comunidade internacional e ao pedir um
compromisso generoso da parte das Organizações humanitárias, concedo uma Bênção especial
ao querido povo haitiano.
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