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Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Hoje, festa litúrgica do Baptismo do Senhor, conclui-se o tempo de Natal, que neste ano
vivemos com intensidade e participação totalmente singulares. De facto, na Noite Santa, com a
abertura da Porta Santa em São Pedro teve início o grande Jubileu.

Este tempo de Natal ofereceu-nos a renovada ocasião de recordar o "evento", que se verificou há
vinte séculos e modificou definitivamente o curso da história: o nascimento de Jesus em Belém.
Recordando o Natal de Jesus, celebramos o grande mistério da Redenção, para o qual olhamos
em particular durante todo o itinerário jubilar. O Filho de Deus fez-se homem, para que este
pudesse ser elevado à dignidade de filho adoptivo de Deus.

2. A hodierna festa do Baptismo do Senhor chama-nos a esta íntima união com a vida divina.
Assim como nos anos passados, também hoje tive a alegria de administrar, no sugestivo cenário
da Capela Sistina, o sacramento do Baptismo a algumas crianças. Elas são dezoito: oito meninas
e dez meninos provenientes da Itália, Brasil, Espanha, Estados Unidos e Suíça. No contexto do
Ano jubilar, tempo de graça, de júbilo e de renovação de vida, esta celebração do sacramento do
Baptismo constitui para todos nós uma chamada a retornar às raízes da vocação cristã. Com
efeito, todas as obras boas que realizamos com a ajuda de Deus têm o seu fundamento no
Baptismo que, ao comunicar-nos a graça divina, nos torna filhos de Deus e nos incorpora na
Comunidade dos crentes.

3. Confiamos a Maria Santíssima, Mãe do Salvador, os meninos e as meninas que hoje



receberam o Baptismo, juntamente com as suas famílias, padrinhos, madrinhas e comunidades
cristãs. A Virgem Santa os acompanhe com a sua materna protecção no caminho de crescimento
na fé e os torne cada vez mais partícipes do mistério de salvação que hoje teve início neles.

Nossa Senhora assista também a nós, para que neste Ano jubilar possamos corresponder cada
vez mais ao compromisso baptismal, alimentando dia após dia a chama da fé, que nos foi
confiada no início da existência cristã.
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