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  Domingo, 5 de Janeiro de 2003 1. A liturgia deste domingo volta a propor-nos, no prólogo do Evangelho de São João, o

mistério sublime da encarnação do Verbo eterno, que veio habitar no meio de nós.Escreve o Evangelista:  "n'Ele estava

a vida e a vida era a luz dos homens", que "resplandece nas trevas, mas as trevas não a acolheram" (Jo, 1, 4-5). E

termina com esta afirmação solene: "ninguém jamais viu a Deus:  o Filho unigénito, que está no seio do Pai, é que O

deu a conhecer (v.18).Estas palavras, mesmo ressoando no coração da Igreja há mais de dois mil anos, conservam

toda a sua novidade e actualidade. Em Jesus, Filho unigénito do Pai, Deus revela-se totalmente e comunica a sua vida a

cada ser humano que o reconhece como Salvador. O Menino nascido em Belém é verdadeiramente o "coetâneo" de

cada pessoa, que vem à face da terra.2. Por isso, também é nosso "contemporâneo". Os dons do Senhor nunca

desaparecem. É este o alegre anúncio do Natal:  a luz divina, que inundou o coração de Maria e de José, e guiou os

passos dos pastores e Magos, também brilha, hoje, para nós.O drama é que Cristo luz do mundo não é conhecido por

muitos, não é acolhido por outros, e assim é rejeitado. Na nossa sociedade, infelizmente, está muito espalhada um

cultura imbuída de egoísmo e fechada ao conhecimento e amor de Deus. É uma cultura que, recusando de facto uma

sólida referência à transcendência divina, gera perturbação e insatisfação, indiferença e solidão, ódio e violência. Quão

urgente é, pois, testemunhar com alegria a única mensagem de salvação, antiga e sempre nova, do Evangelho da vida

e da luz, da esperança e do amor!3. Maria, Estrela da evangelização, que invocamos com confiança, nos ajude sempre

a permanecer fiéis à vocação cristã e possamos realizar as aspirações de justiça e de paz, que ardentemente

desejamos no início deste novo ano. SaudaçãoSaúdos os participantes em dois cortejos folclóricos:  o chamado "Terra

Sancti Benedicti", vindo de Montecassino, inspirado na figura de São Bento, abade, e o dos "Reis Magos", de Giulianello

di Cori, onde se guarda uma venerada imagem de Jesus Menino.Saúdo além disso, a associação musical "I Mozartini",

de Montecorvino Rovella e o grupo de jovens da paróquia de Caselle Landi.A todos desejo um domingo tranquilo e, para

amanhã, uma boa festa da Epifania. © Copyright 2003 - Libreria Editrice Vaticana
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