A Santa Sé

JOÃO PAULO II

ANGELUS
Domingo, 8 de Dezembro de 2002

1. Com a recitação do "Angelus", repetimos todos os dias três vezes: "Et Verbum caro factum est
O Verbo fez-se homem". No tempo de Advento estas palavras evangélicas assumem um
significado ainda mais intenso, porque a liturgia nos faz reviver o clima da expectativa da
Encarnação do Verbo.
Por isso o Advento oferece o contexto ideal para a solenidade de Maria Imaculada. A humilde
jovem de Nazaré, que com o seu "sim" ao anjo mudou o curso da história, foi preservada de
qualquer mancha de pecado desde a sua concepção. Foi precisamente ela que beneficiou
primeiro da obra de salvação realizada por Cristo, escolhida desde a eternidade para ser Sua
mãe.
2. Por esta razão, hoje os nossos olhos permanecem fixos no mistério da sua Imaculada
Conceição, enquanto o coração se abre para um cântico geral de agradecimento. A liturgia realça
os prodígios que Deus realizou por seu intermédio: "A alegria que Eva nos tirou, tu no-la dás no
teu Filho, e abres o caminho para o reino dos céus" (Hino das Laudes).
Ao mesmo tempo, somos convidados a imitá-la: Maria agradou a Deus devido à sua dócil
humildade. Ao mesmo tempo respondeu: "Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum"
(Lc 1, 38). "Eis aqui a serva do Senhor"! É com esta mesma disposição interior que os crentes
são chamados a acolher a vontade divina em todas as circunstâncias.
3. "Seguimos-Te Virgem Imaculada, atraídos pela tua santidade" (Antífona das Laudes). Assim
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nos dirigimos hoje a Maria, conscientes das nossas fraquezas, mas com a certeza da sua ajuda
materna e constante.
Renovar-lhe-ei esta tarde a tradicional homenagem na Praça de Espanha, fazendo-me intérprete
da devoção da diocese de Roma e de toda a Igreja. Convido-vos, caríssimos Irmãos e Irmãs, a
unir-vos a mim neste acto de fé mariana.
Peçamos agora à Virgem Imaculada que ajude todos os cristãos a serem discípulos autênticos de
Cristo, para que eles tenham uma fé sempre mais pura, uma esperança mais firme e uma
caridade mais generosa.
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