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1. "Irmãos, andai sempre alegres" (1 Ts 5, 16). Este convite do apóstolo Paulo aos fiéis de
Tessalónica, há pouco ouvido na nossa assembleia, exprime bem o clima da liturgia de hoje. De
facto, hoje é o terceiro domingo do Advento, chamado tradicionalmente domingo "Gaudete", da
palavra latina com que começa a Antífona de Entrada.

"Alegrai-vos sempre no Senhor". Perante as inumeráveis dificuldades da vida, as incertezas e o
medo para o futuro, a tentação do desencorajamento e da desilusão, a Palavra de Deus volta
sempre a propor-nos o "anúncio alegre" da salvação: o Filho de Deus vem curar "as chagas dos
corações despedaçados" (cf. Is 61, 1). Que esta alegria, prenúncio da alegria do Natal já próximo,
possa encher o coração de cada um de nós e todos os âmbitos da nossa existência.

2. Caríssimos Irmãos e Irmãs da Paróquia de São João Nepomuceno Neumann: sede bem-
vindos! É bom encontrar-vos ao aproximarem-se as festividades natalícias. O Natal, como nós
sabemos, é um festa sentida de modo particular pelas famílias e pelas crianças, e vós sois uma
Paróquia composta de muitas famílias jovens.

Dirijo-vos a todos vós a minha mais cordial saudação. Saúdo o Cardeal Vigário, o Bispo Auxiliar
do Sector Oeste, o vosso Pároco, Padre Danilo Bissacco e os seus Vigários, aos quais está
confiado o cuidado da comunidade. Agradeço a quantos, em vosso nome, quiseram exprimir-me
sentimentos de afecto e de comunhão no início da celebração. Através de vós aqui presentes,
desejo fazer chegar uma palavra de sentida proximidade aos cerca de dez mil residentes no
território da Paróquia.

Reunidos à volta da Eucaristia, facilmente damos conta de que a missão de cada comunidade é a



de levar a mensagem do amor de Deus a todos os homens. Eis a razão por que é importante que
a Eucaristia seja o coração da vida dos fiéis, como acontece hoje para a vossa Paróquia, ainda
que nem todos os membros tenham podido participar pessoalmente.

3. Fundada há dois anos, a vossa comunidade não dispõe ainda de um centro de culto
apropriado. Precisamente neste terceiro domingo do Advento, a diocese celebra o Dia de oração
e de sensibilização para que todas as zonas da Cidade, especialmente as da periferia, tenham
uma igreja com as estruturas necessárias para o desenrolar normal das actividades litúrgicas, de
formação e pastorais.

Desejo que, o mais rápido possível, se possa realizar este projecto também para vós, sem,
todavia, perder o estilo missionário que nestes anos tornou viva e dinâmica a vossa família
paroquial.

Conheço as dificuldades com que, em cada dia, ela tem de se confrontar. A antiga Borgata
Fogaccia, actualmente mais conhecida como Borgata Montespaccato, onde a Paróquia está
situada, é uma zona densamente povoada, com construções feitas sem um plano regular, privada
de estruturas sociais, onde é notável a presença de imigrados extra-comunitários assim como de
pessoas à procura de uma ocupação estável.

4. Todavia, não temos necessidade de perder a coragem. De resto, à vossa jovem comunidade
não falta a iniciativa, graças também aos queridos Padres Redentoristas que, como verdadeiros
filhos de Santo Afonso, no ano do Grande Jubileu, aceitaram ocupar-se de vós. Mas, na pobreza
de estruturas e no cansaço de cada dia, vós já prestais atenção a quem se encontra em
dificuldade.

Continuai neste caminho, carísssimos Irmãos e Irmãs. Sobretudo, prestai atenção às crianças e
adolescentes, não deixando faltar-lhes a atenção, amizade e confiança. Defendei as famílias, em
particular as jovens e as pobres ou em dificuldade.

Proteja-vos, caríssimos, o vosso celeste Padroeiro, São João Nepomuceno Neumann, por muitos
talvez menos conhecido do que o que ele merecia. Esta grande figura de Bispo missionário,
extraordinário pioneiro do Evangelho na América do Norte em meados do século dezanove, nos
breves anos da sua existência, gastou-se pelo Senhor, pela Igreja e pelo povo que lhe estava
confiado. Imitai o seu zelo pelo anúncio do Evangelho e o ardente amor pela Igreja e pelo próximo
necessitado.

5. "Preparai o caminho do Senhor" (Jo, 1, 23). Acolhamos este convite do Evangelista! A
aproximação do Natal estimula-nos a uma atitude mais vigilante de espera do Senhor que vem,
enquanto a liturgia de hoje nos apresenta João Baptista como exemplo a imitar.
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Volvamos, por fim, o nosso olhar para Maria, "causa" da nossa verdadeira e profunda alegria,
para que obtenha para cada um de nós a alegria que vem de Deus e que ninguém nos poderá
tirar. Amen!
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