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1. Aproxima-se a festa do Natal e em muitos lugares já está a ser preparado o presépio, como
aqui, na Praça de São Pedro. Pequeno ou grande, simples ou elaborado, o presépio constitui
uma representação do Natal familiar e expressiva como nunca. É um elemento da nossa cultura e
da arte, mas sobretudo um sinal de fé em Deus, que em Belém veio "habitar connosco" (Jo 1, 14).

2. Como todos os anos, daqui a pouco benzerei as imagens do Menino Jesus, que na Noite Santa
serão colocadas nos presépios, onde já se encontram São José e Nossa Senhora, testemunhas
silenciosas de um mistério sublime. Com o seu olhar de amor eles convidam-nos a velar e a rezar
para receber o Salvador divino, que vem trazer ao mundo a alegria do Natal.

3. Este terceiro domingo do Advento, chamado domingo "Gaudete", exorta-nos a sentir esta
mesma alegria. Pedimos à Virgem da expectativa que seja vivo nos cristãos e em todos os
homens de boa vontade o desejo de encontrar o Senhor já próximo.

Depois do Angelus

Celebra-se hoje, na Diocese de Roma, o Dia para a construção de novas igrejas nas periferias.
Nestes últimos anos 54 comunidades puderam ter uma igreja nova, mas pelo menos 20 ainda
aguardam novas igrejas. Por conseguinte, encorajo a ser generosos, para que todos possam
encontrar um lugar onde crescer na fé e na vida cristã.

Além disso, recordo que terça-feira próxima, 14 de Dezembro, às 17.30h., presidirei na Basílica
de São Pedro à Santa Missa para os universitários dos Ateneus Romanos. Convido todos a unir-



se a esta celebração.
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