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III Domingo de Advento "Gaudete", 11 de Dezembro de 2011

 

Saudação do Papa às crianças

Queridas crianças

Desejo um bom domingo a todos! Sabemos que o Natal está próximo: preparemo-nos não só
com os presentes de Natal, mas com o nosso coração. Pensemos que Cristo, o Senhor, está
perto de nós, entra na nossa vida e nos dá luz e alegria. São Paulo diz hoje na Carta aos
Tessalonicenses: «Orai sem cessar». Naturalmente, isto não significa que devemos dizer sempre
palavras de oração, mas significa que não devemos perder o contacto com Deus no nosso
coração. Se houver este contacto, haverá um motivo de alegria. A todos vós, desejo todo o júbilo
do Natal e toda a alegria da presença de Jesus Cristo Menino, que é Deus no nosso coração.
Muitas felicidades! Bom Domingo e um santo Natal desde já!

* * *

No final da missa, no átrio da igreja, o Papa despediu-se da comunidade paroquial, improvisando
as seguintes palavras.

Prezados amigos, um abraço espiritual para todos vós! Obrigado pela vossa presença e pela
cordialidade do acolhimento. Era como na África, esta cordialidade tão bonita e aberta, os
corações abertos e vivos. Para mim é uma grande alegria ver como a Igreja vive aqui na cidade
de Roma: nesta nova paróquia participa-se realmente na Eucaristia e prepara-se o Natal.

Preparar o Natal hoje é muito difícil. E sei que os compromissos são numerosos. Mas preparar o



Natal não consiste somente em comprar, preparar e pensar, mas também em manter o contacto
com o Senhor, ir ao seu encontro. E parece-me muito importante não esquecer esta dimensão.
Eu já disse às crianças que são Paulo afirma: «Orai sem cessar», ou seja, não percais o contacto
com Deus. E este não é um peso acrescentado aos outros, mas a força que nos ajuda a fazer
tudo o que é necessário. E desejo-vos, neste sentido, um contacto permanente com Jesus, assim
como a sua alegria e a sua força de viver neste mundo. Bom Advento e feliz Natal. Obrigado a
todos vós.
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