
A Santa Sé

PRIMEIRAS VÉSPERAS DA SOLENIDADE
DE MARIA SANTÍSSIMA MÃE DE DEUS

E RECITAÇÃO DO "TE DEUM"

HOMILIA DO PAPA JOÃO PAULO II Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2004 1. Mais um ano chega ao fim. Com

viva consciência da fugacidade do tempo, reunimo-nos nesta tarde para dar graças a Deus por todas as dádivas que Ele

nos concedeu ao longo do ano de 2004.Fazemo-lo com o tradicional cântico do Te Deum.2. Te Deum laudamus!

Damos-te graças, ó Pai, porque na plenitude dos tempos, enviaste o seu Filho (cf. Gl 4, 4), não para julgar o mundo,

mas para o salvar com amor imenso (cf. Jo 3, 17).Damos-te graças, Senhor Jesus, nosso Redentor, porque quiseste

assumir de Maria, Mãe sempre Virgem, a nossa natureza humana. Neste Ano da Eucaristia, desejamos agradecer-te

com ardor mais intenso o dom do teu Corpo e do teu Sangue, no Sacramento do Altar.Louvamos-te e agradecemos-te,

Espírito Santo Paráclito, porque nos tornas conscientes da nossa adoção filial (cf. Rm 8, 16) e nos ensinas a dirigir-nos a

Deus, chamando-lhe Pai, "Abba" (cf. Jo 4, 23-24; Gl 4, 6).3. Caríssimos Irmãos e Irmãs da Comunidade diocesana de

Roma! É a vós que agora dirijo a minha cordial saudação, neste nosso encontro de fim de ano. Em primeiro lugar, saúdo

o Cardeal Vigário, os Bispos Auxiliares, os Sacerdotes, as pessoas consagradas e todos os componentes do povo

cristão. Saúdo com deferência o Presidente da Região, o Presidente da Câmara Municipal de Roma, o Presidente da

Província e as demais Autoridades civis aqui presentes.Caríssimos Irmãos e Irmãs, damos sempre graças a Deus pelas

manifestações de bondade e de misericórdia com que acompanhou, durante estes meses, o caminho da nossa Cidade.

Que Ele realize todos os projectos apostólicos e todas as iniciativas de bem.4. "Salvum fac populum tuum, Domine",

"Salva o teu povo, ó Senhor". É o que te pedimos esta tarde, por meio de Maria, celebrando as Primeiras Vésperas da

Festa da Maternidade Divina.

Santa Mãe do Redentor, acompanha-nos nesta passagem do ano novo. Obtém o dom da paz para Roma e para o

mundo inteiro.Mãe de Deus, intercede por nós! © Copyright 2004 - Libreria Editrice Vaticana
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