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1. Hoje celebra-se a Festa do Baptismo do Senhor. Os Evangelhos narram que Jesus se dirigiu a
João Baptista junto do rio Jordão, e dele quis receber o baptismo de penitência. Porém, logo
depois, enquanto rezava, "desceu sobre ele o Espírito Santo e ouviu-se uma voz do céu:  "Tu és
o meu filho predilecto, em quem me comprazo"" (Lc 3, 21-22).

Éa primeira manifestação pública da identidade messiânica de Jesus, depois da adoração dos
Magos. Por isso, a liturgia aproxima o Baptismo à Epifania, com um salto cronológico de cerca de
trinta anos:  aquele Menino, que os Magos adoraram como Rei messiânico, vêmo-lo hoje
consagrado pelo Pai no Espírito Santo.

2. No baptismo no Jordão delineia-se já claramente o "estilo" messiânico de Jesus:  Ele vem
como "Cordeiro de Deus", para assumir sobre si mesmo e para tirar o pecado do mundo (cf. Jo 1,
29.36). É assim que João Baptista O indica aos discípulos (cf. Jo 1, 36). Também nós, que no
Natal celebrámos o grande evento da Encarnação, somos convidados a manter fixo o olhar em
Jesus, rosto humano de Deus e rosto divino do homem.

3. Mestra insuperável de contemplação é Maria Santíssima. Se, humanamente, Ela devia sofrer
ao ver Jesus deixar Nazaré, da sua manifestação recebia nova luz e força para a peregrinação da
fé. O Baptismo de Cristo constitui o primeiro mistério da luz para Maria e para toda a Igreja.
Possa ele iluminar o caminho de cada cristão!

Depois do Angelus



Cristo nasceu!

Saúdo os peregrinos ucranianos de Kiev e Lviv e todos os presentes na Praça de São Pedro.
Abençoo-vos de coração no Ano Novo. Cristo nasceu!

Quero saudar os fiéis que vieram da Polónia:  o grupo folclórico "Pilsko" de Zywiec; as pessoas
individualmente, e aqueles que se unem a nós através da rádio e da televisão. Feliz ano novo!

Saúdo os peregrinos italianos presentes, em particular os fiéis provenientes das dioceses de
Castellaneta e de Oria.

Desejo um bom domingo a todos!
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