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1. Ouvimos hoje, na liturgia do quarto domingo do Advento, as palavras do profeta Miqueias:

"Diz o Senhor: Mas tu, Belém-Efrata, tão pequena entre as famílias de Judá, é de ti que me há-de sair aquele que

governará em Israel. As suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado" (Miq 5, 1).

Estas palavras conduzem-nos a Belém, onde deve nascer Cristo. Elas anunciam o cumprimento do primeiro Advento.

Proclamam a alegria do Natal do Senhor.Desejo, então, já hoje augurar esta alegria a todos os homens e a todas as

famílias — em particular às que estão aqui, em Roma.Desejo que esta alegria chegue sobretudo lá, onde os homens

sofrem, a fim de que ela anuncie a salvação em Cristo a todos os que estão atingidos por uma doença ou também

privados da liberdade — a todos os abandonados e abatidos pela vida.2. Como é costume neste domingo, que precede

o Santo Natal, muitas crianças estão aqui na Praça de São Pedro, vindas das paróquias romanas, para que as

pequeninas imagens do Menino Jesus sejam benzidas.Acolho-vos com todo o coração, queridas crianças! A Festa do

Natal é a vossa Festa. Pois o Natal nos recorda que Deus, o Filho de Deus, Se fez criança como vós; Deus, Infinito, quis

fazer-Se pequenino. Mas, de tal modo, que fez que os pequeninos e as crianças se tornassem grandes!Junto do Menino

Jesus, também vós podeis conhecer a Deus, amá-l'O e fazer que Ele seja amado. Antes, Jesus Menino, no Natal,

convida todos vós a representá-1'O, imitando com alegria a Sua bondade, junto das vossas famílias, dos vossos pais, e

de todos cuja vida tem de modo particular necessidade de ser iluminada pela alegria do Natal, porque sofrem ou estão

tristes.Queridas crianças, na festa do Natal, deveis ser os anunciadores de Jesus aos outros. Aprendei assim a

proporcionar alegria aos outros! Aproveitai do Natal para melhor conhecer a Jesus e para vos tornardes os apóstolos

d'Aquele que por nós, pela nossa salvação eterna. Se faz homem, Se faz criança na noite de Belém! É-me grato benzer

as pequeninas imagens do Menino Jesus que trouxestes convosco.3. De entre os Bispos, vindos em "visita ad limina"

neste ano que já está a terminar, aqui estiveram os meus Irmãos no Episcopado da África do Sul e da Namíbia.Ao

Cardeal Otoen McCann, Arcebispo da Cidade do Cabo, aos 30 Bispos da África do Sul, aos dois Bispos Vigários

Capitulares da Namíbia, a todos os seus sacerdotes, religiosos e religiosas, aos diáconos permanentes e aos

catequistas envio a minha saudação, recordando quanto eu disse ao receber alguns deles, a 28 de Abril passado: "a



vontade de Jesus Cristo é o supremo critério de toda a acção pastoral".As Igrejas da Região da África do Sul realizam

um grande trabalho de evangelização e de caridade, e empenham-se sem cessar a fim de que a liberdade e a justiça

conquistem espaços cada vez mais amplos naqueles Países. Encorajo com ardor o empenho educativo, que elas

realizam em quase 600 escolas de toda a ordem e grau, e o serviço assistencial em favor de doentes, pobres e

oprimidos, exercido em mais de 400 centros de assistência e de beneficência.Aqueles Irmãos no Episcopado

proporcionaram à Igreja romana uma grande alegria com a sua visita.Por eles e por todos os fiéis elevemos agora a

nossa comum oração à Virgem. © Copyright 1982 - Libreria Editrice Vaticana 
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