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Solenidade de Todos os Santos

Ao terminar esta solene Celebração em honra de Todos os Santos, o nosso olhar volta-se para o Alto. A festa de hoje
recorda-nos que somos feitos para o Céu, onde a Senhora já está e nos espera.A vida cristã consiste em caminhar aqui
em baixo, mas com o coração voltado para o Alto, para a Casa do Pai do céu. Assim caminharam os santos e assim, em
primeiro lugar, fez a Virgem Mãe do Senhor. O Jubileu chama-nos a esta dimensão essencial da santidade: a condição
de peregrinos, que procuram em cada dia o Reino de Deus, confiando na divina Providência. Esta é a autêntica
esperança cristã que não tem nada a ver com o fatalismo nem com a fuga da história. Pelo contrário, é estímulo para um
compromisso concreto, olhando para Cristo, Deus feito homem, que nos abre o caminho do Céu.Nesta perspectiva,
disponhamo-nos a celebrar amanhã a Comemoração de todos os fiéis defuntos. Vamos espiritualmente junto do túmulo
dos nossos queridos, que nos precederam com o sinal da fé e que esperam o auxílio da nossa oração. Asseguro uma
recordação por quantos perderam a vida, no decurso deste ano; penso especialmente nas vítimas da violência humana:
possa cada um encontrar no seio de Deus a paz desejada.A esta luz, Maria aparece-nos ainda mais como Rainha dos
Santos e Mãe da nossa esperança. É para Ela que nos voltamos, porque nos guia no caminho da santidade e nos
assiste em cada momento da vida, agora e na hora da nossa morte.
Neste dia de Todos os Santos saúdo cordialmente os numerosos peregrinos de língua francesa vindos para realizar um
gesto jubilar e renovar a sua fé em Cristo Salvador. Alegro-me por ver os estandartes aqui reunidos, feitos com muito
cuidado e devoção, e agradeço a todas as pessoas que quiseram apresentar, assim, Santos de todos os séculos. Estas
imagens permitem descobrir o tesouro da Igreja, os homens e mulheres que seguiram a Cristo no sacerdócio, na vida
consagrada ou no matrimónio. Possais vós, caros amigos, ouvir de um modo renovado o apelo para entrar no caminho
da santidade, servir o Senhor e os vossos irmãos e participar na vida da Igreja e do mundo! A Igreja conta convosco.
Abençoo-vos de todo o coração.
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