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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. Depois de amanhã, 19 de Março, celebraremos a solenidade de São José, esposo da Virgem
Maria e Padroeiro da Igreja universal. O extremo discernimento com que José desempenhou o
papel que lhe foi confiado por Deus faz aumentar ainda mais a sua fé, que consiste em pôr-se
sempre à escuta do Senhor procurando compreender a sua vontade, para lhe obedecer com todo
o coração e com todas as forças. Por isso, o Evangelho o define como o homem "justo" (Mt 1,
19). De facto, o justo é a pessoa que reza, vive de fé, e procura praticar o bem em qualquer
circunstância da vida.

A fé, alimentada pela oração: eis o tesouro mais precioso que São José nos transmite. Seguiram
os seus passos gerações de pais que, com o exemplo de uma vida simples e laboriosa,
imprimiram no coração dos filhos o valor inestimável da fé, sem a qual qualquer outro bem corre o
risco de ser vão. Garanto desde já com prazer uma oração especial por todos os pais, no dia que
lhes é dedicado: peço a Deus que sejam homens com uma sólida vida interior, a fim de
cumprirem de modo exemplar a sua missão na família e na sociedade.

2. Na tarde da próxima quinta-feira, 21 de Março, primeiro dia de Primavera, terei a alegria de me
encontrar com os jovens de Roma, que se reunirão na Praça de São Pedro para se prepararem
para o Domingo de Ramos e para o Dia Mundial da Juventude. Convido os jovens e as moças de
todas as paróquias da Diocese para este encontro. Reflectiremos juntos acerca do mandato que
Jesus confiou a cada baptizado: "Vós sois o sal da terra... vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 13-14).

3. Enquanto pensamos nestes próximos encontros eclesiais, o olhar projecta-se já na Semana



Santa e nos solenes ritos do Tríduo Pascal.

A Virgem Maria nos acompanhe nestes últimos dias da Quaresma e nos faça experimentar a sua
confortadora protecção. Oxalá cada crente encontre nela a guia doce e forte para encontrar, com
renovado fervor, Cristo no mistério da sua morte e ressurreição.

No final da oração mariana, Sua Santidade proferiu ainda as seguintes palavras:
Será realizado nos próximos dias, em Monte Rei, México, um acontecimento de grande
importância: a Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento. Convido
todos a rezar para que a comunidade internacional saiba responder com empenho generoso e
determinado às enormes necessidades de tantos irmãos, que vivem numa pobreza que ofende a
dignidade humana.

A este propósito, é-me grato recordar que há trinta e cinco anos, precisamente no mês de Março,
foi publicado um importantíssimo documento, a Encíclica Populorum progressio, com o qual o
meu venerado predecessor Paulo VI indicou o caminho para o progresso solidário da
humanidade, afirmando que "o desenvolvimento é o novo nome da paz".
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