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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. Celebra-se hoje, 25 de Março, a Anunciação do Senhor, mas, dado que coincide com o quarto
Domingo da Quaresma, esta festa bem enraizada na tradição do Povo de Deus é adiada para
amanhã.

Contudo, podemos ver um vínculo significativo entre esta liturgia da "Dominica laetare", cheia de
misericórdia e de alegria, e a solenidade da Anunciação. De facto, enquanto hoje quase gozamos
antecipadamente a luz e a alegria do mistério pascal, a solenidade da Anunciação reconduz-nos
à nascente da alegria espiritual, que é a encarnação do Filho de Deus.

Voltam à minha memória os momentos intensos da celebração a que no ano passado,
precisamente neste dia, pude presidir em Nazaré, na Basílica da Anunciação. Com profunda
emoção ajoelhei-me na humilde gruta na qual Maria ouviu as palavras do Anjo e pronunciou o seu
"fiat", pondo-se à completa disponibilidade da vontade de Deus.

2. Desejamos hoje dar graças a Deus de modo especial pelo dom da salvação, que Cristo trouxe
ao mundo com a sua Encarnação: "Et Verbum caro factum est O Verbo fez-se homem". Da
contemplação deste mistério todos os crentes podem haurir uma nova energia espiritual para
proclamar e testemunhar sem cessar Cristo, nossa única salvação, e servir fielmente o
"Evangelho da vida" que ele nos confia.

Face a uma cultura da morte e aos ataques que, infelizmente, se multiplicam contra a vida do
homem, nunca falte o empenho de a defender em cada uma das suas fases, desde o primeiro



instante da concepção até ao seu fim. Oxalá a humanidade conheça uma renovada primavera da
vida no respeito e no acolhimento de cada ser humano, em cujo rosto brilha a imagem de Cristo!
Para isto rezamos juntos Àquela que "é uma mensagem de viva consolação para a Igreja na sua
luta contra a morte" (Evangelium vitae, 105).

No final do Angelus, o Santo Padre saudou em várias línguas os peregrinos presentes e, em
particular, recordou o Dia de oração e jejum pelos missionários mártires:

Ontem, 24 de Março, foi celebrado na Itália o Dia de oração e jejum pelos missionários mártires.
Esta iniciativa, promovida pelo Movimento Juvenil das Pontifícias Obras Missionárias, convida as
comunidades eclesiais a recordar os homens e as mulheres que morreram devido à sua
fidelidade a Cristo e ao Evangelho. A este grande número, juntaram-se no ano 2000 vinte e nove
nomes, entre os quais quatro italianos. Que o seu sacrifício, unido ao de Cristo, seja fermento de
amor, de justiça e de paz, para que o Reino de Deus cresça na história.
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