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ImaCuLaDa ConCeIção
Da Bem-aVenTuraDa

VIrgem marIa

Estimados irmãos e irmãs, bom dia! 

este segundo domingo do advento celebra-se no 
dia da festa da Imaculada Conceição de maria, e então o 
nosso olhar é atraído pela beleza da mãe de jesus, nossa 
mãe! Com grande alegria, a Igreja contempla-a “cheia 
de	graça”	(Lc	1,28)	e,	começando	com	estas	palavras,	
saudemo-la todos juntos: “Cheia de graça!”. Digamos 
três vezes: “Cheia de graça!”. Todos juntos: Cheia de 
graça! Cheia de graça! Cheia de graça! e assim Deus 
contemplou-a desde o primeiro instante do seu desígnio 
de amor. Viu-a bela, precisamente cheia de graça! a 
nossa mãe é linda! maria sustém-nos no nosso caminho 
rumo ao natal, porque nos ensina a viver este tempo 
do advento à espera do senhor. porque este tempo 
do	Advento	é	uma	expectativa	do	Senhor,	que	visitará	
todos nós na festividade, mas também cada um de nós, 
no nosso coração. o senhor vem! esperemo-lo!

o evangelho de são Lucas apresenta-nos maria, 
uma jovem de nazaré, pequena localidade da galileia, 
nos arrabaldes do império romano e também na periferia 
de Israel. um pequeno povoado. e, no entanto, sobre ela, 
uma jovem daquela aldeia pequena e longínqua, sobre 
ela pousou o olhar do senhor, que a escolheu para ser a 
mãe do seu Filho. em vista dessa maternidade, maria foi 



6

preservada do pecado original, ou seja, daquela ruptura 
na comunhão com Deus, com os outros e com a criação 
que fere cada ser humano em profundidade. mas essa 
ruptura foi curada antecipadamente na mãe daquele 
que veio para nos libertar da escravidão do pecado. a 
Imaculada está inscrita no desígnio de Deus; é fruto do 
amor de Deus, que salva o mundo.

e nossa senhora nunca se afastou daquele amor: a 
sua vida inteira, todo o seu ser constitui um “sim” àquele 
amor, é um “sim” a Deus. mas certamente isso não foi 
fácil para ela! Quando o anjo lhe chama “cheia de graça” 
(Lc	1,28),	ela	permanece	“muito	perturbada”,	porque	
na sua humildade se sente como nada diante de Deus. 
o anjo consola-a: “não temas, maria, pois encontraste 
graça diante de Deus. eis que conceberás e darás à luz 
um	filho,	ao	qual	darás	o	nome	de	Jesus”	(vv.	30-31).	Esse	
anúncio inquieta-a ainda mais, também porque ainda 
não estava casada com josé; mas o anjo acrescenta: “o 
espírito santo descerá sobre ti… por isso, aquele que 
nascer	de	ti	será	santo,	chamar-se-á	Filho	de	Deus”	(v.	
35).	Maria	ouve,	obedece	interiormente	e	responde:	“Eis	
aqui a serva do senhor. Faça-se em mim segundo a tua 
palavra”	(v.	38).

o mistério dessa jovem de nazaré, que se encontra 
no Coração de Deus, não nos é alheio. não significa que 
ela está lá e nós aqui. não, estamos unidos. Com efeito, 
Deus pousa o seu olhar de amor sobre cada homem e 
mulher! sobre todos com um nome e um sobrenome. o 
seu olhar de amor está sobre cada um de nós. o após-
tolo paulo afirma que Deus “nos escolheu nele antes da 
criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis” 
(Ef	1,4).	Também	nós,	desde	sempre,	fomos	escolhidos	
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por Deus para levar uma vida santa, livre do pecado. É 
um desígnio de amor que Deus renova cada vez que nós 
o frequentamos, especialmente nos sacramentos.

então na festa de hoje, contemplando a nossa bela 
mãe Imaculada, reconhecemos inclusive o nosso destino 
mais autêntico, a nossa vocação mais profunda: sermos 
amados, sermos transformados pelo amor, sermos trans-
formados pela beleza de Deus. Contemplemos a nossa 
Mãe,	deixando	que	ela	olhe	para	nós,	porque	se	trata	da	
nossa	Mãe,	que	nos	ama	muito;	deixemo-nos	velar	por	
ela para aprendermos a ser mais humildes, mas também 
mais intrépidos na sequela da palavra de Deus; para re-
cebermos o abraço terno do seu Filho jesus, um abraço 
que nos confere vida, esperança e paz.

Depois Do Angelus1
  

Desejo a todos bom domingo e feliz Festa da nossa 
mãe. Bom almoço e até breve!

Solenidade da Imaculada Conceição de Maria 
Angelus

Praça	de	São	Pedro
II	Domingo	do	Advento
8	de	dezembro	de	2013

1 o Angelus	(“anjo”	em	latim)	é	a	prece	católica	realizada	às	6h00,	às	12h00	
ou às 18h00 que relembra a anunciação do anjo gabriel a nossa senhora da con-
cepção	de	Jesus.	(N.E.)
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CreIo na VIDa eTerna

Amados	irmãos	e	irmãs,	bom	dia!

Hoje, gostaria de começar a última série de ca-
tequeses sobre a nossa profissão de fé, discorrendo 
sobre a afirmação: “Creio na vida eterna”. medito 
em particular sobre o juízo final. mas não devemos 
ter medo: ouçamos o que diz a palavra de Deus. a 
esse propósito, lemos no evangelho de mateus: então, 
Cristo “voltará na sua glória e todos os anjos com ele… 
Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará 
uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos 
cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos 
à sua esquerda… e estes irão para o castigo eterno, e 
os	justos,	para	a	vida	eterna”	(Mt	25,31-33.46).	Quan-
do pensamos na volta de Cristo e no seu juízo final, 
que manifestará até as suas últimas consequências o 
bem	que	cada	um	tiver	realizado	ou	deixado	de	fazer	
durante a sua vida terrena, compreendemos que nos 
encontramos	diante	de	um	mistério	que	nos	excede,	
que nem sequer conseguimos imaginar. um mistério 
que, quase instintivamente, suscita em nós um sen-
tido de temor e talvez até de trepidação. Contudo, 
se meditarmos bem, essa realidade só pode dilatar o 
coração do cristão, constituindo um grande motivo 
de consolação e confiança.
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a esse propósito, o testemunho das primeiras co-
munidades cristãs ressoa sugestivo como nunca. Com 
efeito, elas costumavam acompanhar as celebrações 
e preces com a aclamação Maranata,	 uma	 expressão	
constituída por duas palavras do aramaico que, segundo 
o modo como são cadenciadas, podem ser entendidas 
como uma súplica: “Vem, senhor!”, ou então como uma 
certeza alimentada pela fé: “sim, o senhor vem, o senhor 
está	próximo!”.	É	a	exclamação	na	qual	culmina	toda	
a revelação cristã, no final da maravilhosa contempla-
ção	que	nos	é	oferecida	no	Apocalipse	de	João	(cf.	Ap	
22,20).	Em	tal	caso	é	a	Igreja-Esposa	que,	em	nome	da	
humanidade inteira e enquanto suas primícias, se dirige a 
Cristo, seu esposo, e não vê a hora de ser envolvida pelo 
seu abraço: o abraço de jesus, que é plenitude de vida 
e de amor. É assim que jesus nos abraça. se pensarmos 
no juízo final nesta perspectiva, desaparecem o medo 
e	 a	hesitação,	deixando	 espaço	 à	 expectativa	 e	 a	 um	
júbilo profundo: será precisamente o momento em que 
seremos julgados finalmente prontos para ser revestidos 
pela glória de Cristo, como que por uma veste nupcial, 
e conduzidos ao banquete, imagem da comunhão plena 
e definitiva com Deus.

um segundo motivo de confiança é-nos oferecido 
pela constatação de que, no instante do juízo, não	sere-
mos	abandonados. no evangelho de mateus, o próprio 
jesus prenuncia que, no fim dos tempos, aqueles que 
o tiverem seguido ocuparão um lugar na sua glória, 
para	julgar	juntamente	com	ele	(cf.	Mt	19,28).	Depois,	
escrevendo à comunidade de Corinto, o apóstolo paulo 
afirma: “não sabeis que os santos julgarão o mundo? 
[…] Quanto mais as pequenas questões desta vida!” 



10

(1Cor	6,2-3).	Como	é	bom	saber	que	naquele	momento	
poderemos contar não só com Cristo, nosso paráclito, 
nosso	advogado	junto	do	Pai	(cf.	1Jo	2,1),	mas	também	
com a intercessão e a benevolência de muitos dos nos-
sos irmãos e irmãs mais velhos, que nos precederam no 
caminho da fé, que ofereceram a própria vida por nós e 
que continuam a amar-nos de modo indizível! os santos 
já vivem diante de Deus, no esplendor da sua glória, in-
tercedendo por nós que ainda vivemos na terra. Quanta 
consolação suscita essa certeza no nosso coração! a 
Igreja é verdadeiramente uma mãe e, como tal, procura 
o bem dos seus filhos, sobretudo dos mais distantes e 
aflitos, até encontrar a sua plenitude no corpo glorioso 
de Cristo com todos os seus membros.

uma sugestão ulterior é-nos oferecida pelo evan-
gelho	de	 João,	 em	que	 se	 afirma	explicitamente	que	
“Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-
-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem 
nele crê não é condenado, mas quem não crê já está 
condenado, porque não acreditou no nome do único 
Filho	de	Deus”	(Jo	3,17-18).	Então,	isso	significa	que	
aquele	juízo	final	já	está	em	curso, que ele começa agora, 
durante	a	nossa	existência.	Esse	juízo	é	pronunciado	
em cada instante da vida, como referência do nosso 
acolhimento, com fé, da salvação presente e concreta 
em Cristo, ou então da nossa incredulidade, com o 
consequente fechamento em nós mesmos. mas se nos 
fecharmos no amor de jesus, condenamo-nos a nós 
mesmos. a salvação é abrir-se a jesus, e ele salva-nos; 
se somos pecadores – e todos somos –, peçamos-lhe 
perdão; e se o procurarmos com o desejo de ser bons, 
o senhor perdoa-nos. mas por isso devemos abrir-nos 
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ao amor de jesus, que é mais forte que todas as outras 
coisas. o amor de jesus é grande, o amor de jesus é 
misericordioso, o amor de jesus perdoa; mas tu deves 
abrir-te, e abrir-se significa arrepender-se, acusar-se 
das coisas que não são boas e que fizemos. o senhor 
jesus entregou-se e continua a doar-se a nós, para nos 
cobrir com toda a sua misericórdia e com a graça do 
pai. portanto, somos nós que podemos nos tornar, num 
certo sentido, juízes de nós mesmos, condenando-nos 
à	exclusão	da	comunhão	com	Deus	e	com	os	irmãos.	
por isso, não nos cansemos de velar sobre os nossos 
pensamentos e atitudes, para prelibar desde já o calor 
e o esplendor da Face de Deus – e será maravilhoso! 
–, que, na vida eterna, contemplaremos em toda a sua 
plenitude. À frente, pensando neste juízo que começa 
agora, que já começou. À frente, fazendo com que o 
nosso coração se abra a jesus e à sua salvação; à frente 
sem receio, porque o amor de jesus é maior, e se pedir-
mos perdão dos nossos pecados, ele perdoa-nos. jesus 
é assim. então, para a frente com essa certeza que nos 
levará à glória do Céu!

SaudaçõeS

De coração saúdo todos os peregrinos de língua por-
tuguesa. sede bem-vindos! não nos cansemos de vigiar 
sobre os nossos pensamentos e atitudes para podermos 
saborear desde já o calor e o esplendor do rosto de Deus, 
que havemos de contemplar em toda a sua beleza na 
vida eterna. Desça, generosa, pela intercessão de nossa 
senhora de guadalupe, Imperatriz das américas, a sua 
bênção sobre cada um de vós e vossas famílias!
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apelo

ontem, a Caritas	 lançou uma campanha mundial 
contra a fome e o desperdício alimentar, com este lema: 
“uma só família humana, alimento para todos”. “uma só 
família humana, alimento para todos”: recordá-lo-emos? 
repitamos juntos: “uma só família humana, alimento 
para	todos”.	O	escândalo	devido	a	milhões	de	pessoas	
que sofrem de fome não deve paralisar-nos, mas impelir-
-nos a agir, todos: indivíduos, famílias, comunidades, 
instituições e governos, para eliminar essa injustiça. o 
evangelho de jesus indica-nos o caminho: confiar na 
providência do pai e compartilhar o pão nosso de cada 
dia sem o desperdiçar. animo a Caritas	a assumir esse 
compromisso e convido todos a unir-se a essa “onda” 
de solidariedade.

MenSageM

à aMérica para a feSta

de noSSa Senhora de guadalupe

amanhã se celebra a festa de nossa senhora de 
guadalupe, padroeira de toda a américa. aproveito o 
ensejo para saudar os irmãos e irmãs desse continente, 
e faço-o pensando na Virgem de Tepeyac.

Quando apareceu a são juan Diego, o seu rosto era 
mestiço, e as suas vestes, cheias de símbolos da cultura 
indígena.	Seguindo	o	exemplo	de	Jesus,	Maria	está	ao	
lado dos seus filhos, acompanha o seu caminho como 
mãe atenciosa, partilha as alegrias e esperanças, os sofri-
mentos e as angústias do povo de Deus, do qual todos 
os povos da terra são chamados a fazer parte.
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a aparição da imagem da Virgem na tilma [man-
to] de juan Diego foi o sinal profético de um abraço, o 
abraço de maria a todos os habitantes das vastas terras 
americanas, a quem já estava ali e aos que teriam che-
gado depois. esse abraço de maria indicou a senda que 
sempre caracterizou a américa: é uma terra onde podem 
conviver povos diversos, uma terra capaz de respeitar 
a vida humana em todas as suas fases, desde o ventre 
materno até a velhice, capaz de acolher os emigrantes, os 
povos, os pobres e os marginalizados de todas as épocas. 
a américa é uma terra generosa.

essa é a mensagem de nossa senhora de guada-
lupe, e essa é também a minha mensagem, a mensagem 
da Igreja. encorajo todos os habitantes do continente 
americano a manter os braços abertos como a Virgem 
maria, com amor e ternura.

Caros irmãos e irmãs da américa inteira, rezo por 
todos vós, mas também vós orai por mim! Que a alegria 
do evangelho esteja sempre nos vossos corações! o 
senhor vos abençoe e a Virgem vos acompanhe!

Audiência	Geral	
Praça	de	São	Pedro	

11	de	dezembro	de	2013


