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Domingo, 2 de Setembro de 2007

No final desta solene Celebração eucarística, recitemos queridos jovens, a oração do Angelus,
em comunhão espiritual com todos os que estão sintonizados connosco através da rádio e da
televisão.

Loreto, depois de Nazaré, é o lugar ideal para rezar meditando o mistério da Encarnação do Filho
de Deus. Por isso, neste momento, convido a dirigirmo-nos todos juntos, com a mente e com o
coração, ao Santuário da Santa Casa, entre aqueles muros que segundo a tradição provêm de
Nazaré, o lugar onde a Virgem disse "sim" a Deus e concebeu no próprio seio o Verbo eterno
encarnado.

Antes que esta nossa assembleia se disperse, deixemos portanto por um momento a "Ágora", a
praça, e entremos idealmente na Santa Casa. A praça é grande, está aberta, é o lugar do
encontro com os outros, do diálogo, do confronto; a casa, ao contrário, é o lugar do recolhimento
e do silêncio interior, onde a Palavra pode ser acolhida em profundidade. Para levar Deus à
praça, é preciso primeiro tê-lo interiorizado na casa como Maria na Anunciação. E vice-versa, a
casa está aberta sobre a praça: sugere isto também o facto de que a Santa Casa de Loreto tem
três paredes e não quatro: é uma Casa aberta, aberta ao mundo, à vida, também a esta Ágora
dos jovens italianos.

Queridos amigos, é um grande privilégio para a Itália hospedar, neste agradável recanto das
Marcas, o Santuário da Santa Casa. Sede justamente orgulhosos, e aproveitai isto! Nos
momentos mais importantes da vossa vida vinde aqui, pelo menos com o coração, para vos

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/homilies/2007/documents/hf_ben-xvi_hom_20070902_loreto.html


recolherdes espiritualmente entre os muros da Santa Casa. Rezai à Virgem Maria, para que vos
obtenha a luz e a força do Espírito Santo, a fim de responder plena e generosamente à voz de
Deus. Assim tornar-vos-eis suas verdadeiras testemunhas na "praça", na sociedade, portadores
do Evangelho não abstracto, mas encarnado na vossa vida.
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