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Caríssimos Irmãos e Irmãs

1. Hoje a Igreja celebra festivamente a gloriosa Assunção de Maria Santíssima ao Céu. Desde sempre o Povo de Deus,
guiado pela Revelação, crê que a Mãe de Cristo foi associada à vitória do Filho sobre a morte e venera Nossa Senhora
da Assunção na glória em alma e corpo.

Escolhida por Deus como sede puríssima para «vir habitar» no meio dos homens, no final da sua existência terrena
Maria foi imediatamente recebida no Céu. Por isso, a Comunidade cristã, com um célebre hino, canta com júbilo o seu
louvor, invocando-a assim: «Ave, poderoso sustentáculo da fé; / Ave, estandarte resplandecente da graça... / Ave, chave
do Reino de Cristo / Ave, esperança dos tesouros eternos... / Ave, por ti com a terra exultam os céus; Ave, por ti com os
céus rejubila a terra» (Akathistos).

A solenidade de Nossa Senhora da Assunção, celebrada em todas as partes com festas de aldeia coincide com o
«Ferragosto», sinónimo de férias de Verão. Exorto todos, sobretudo quantos se encontram em férias, a redescobrir o
sentido cristão da festividade de hoje, participando na celebração eucarística e rezando com devoção à nossa Mãe
celeste.

Nossa Senhora da Assunção recorda-nos que a nossa verdadeira pátria é o Céu e oferece-nos o seu apoio materno, a
fim de nos prepararmos pora o encontro definitivo com Cristo, no final da nossa peregrinação terrestre.

2. O dia 15 de Agosto deste ano, no centro do Ano Santo, marca também o início do encontro mundial dos jovens.
Muitos deles chegaram nos dias passados, e nesta tarde terá lugar a abertura oficial da XV Jornada Mundial da
Juventude em São João dë Latrão e depois na Praça de São Pedro.
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Estou grato áos organizadores e aos numerosos voluntários por tudo o que fizeram e fizerem nos próximos dias, para
garantir o bom êxito do grande Jubileu da juventude. Agradeço de modo particular às famílias, às paróquias, às escolas
e aos institutos que abriram as suas portas para hospedar os jovens peregrinos provenientes de todas as partes do
mundo. Podemos dizer que, desde hoje até ao próximo domingo, Roma será a capital da juventude do mundo!

3. Invocamos a protecção materna da Virgem Santíssima sobre este encontro jubilar. Imploramo-la enquanto contamos
com a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe; sacerdote e mártir, cuja memória celebrámos ontem. A Rainha do
Céu, que ele tanto amou, continue a acompanhar como Mãe solícita o caminho terreno dos seus filhos, sobretudo das
novas gerações, e a todos recorde a meta gloriosa, onde Ela nos preçedeu e nos espera.

Saudações

A minha saudação afectuosa também a quantos estão aqui de língua portuguesa: possa a vossa peregrinação terrena
seguir sempre o rasto luminoso de Nossa Senhora da Assunção! Ao dar-nos Jesus, Ela foi colocada à vista de todos
como «Estrela matutina» que guia a bom porto, ao abrigo seguro que é Deus. Ponde os olhos n'Ela e não vos perdereis.
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