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1. Voltei ontem da breve permanência no Vale de Aosta, e hoje o encontro do Angelus oferece-
me imediatamente a oportunidade de saudar todos vós aqui presentes.

Neste Domingo, a Liturgia volta a propor à nossa meditação o episódio evangélico da visita de
Jesus à casa de Marta e Maria (cf. Lc 10, 38-42). Enquanto Marta está totalmente imersa nas
ocupações domésticas, Maria está sentada aos pés do Mestre e ouve a sua palavra. Cristo afirma
que Maria "escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada" (Lc 10, 42). Ouvir a Palavra de Deus
é a coisa mais importante da nossa vida.

2. Cristo está sempre no meio de nós e deseja falar ao nosso coração. Podemos ouvi-lo
meditando com fé a Sagrada Escritura, recolhendo-nos na oração pessoal e comunitária,
detendo-nos em silêncio diante do Tabernáculo, de onde Ele nos fala do seu amor.

Especialmente no Domingo, os cristãos são chamados a encontrar-se com o Senhor e a ouvi-lo.
Isto acontece do modo mais completo, mediante a participação na Santa Missa, em que Cristo
prepara para os fiéis a mesa da Palavra e do Pão da vida. Todavia, outros momentos de oração e
de reflexão, de descanso e de fraternidade podem concorrer utilmente para santificar o dia do
Senhor.

3. Quando, pela acção do Espírito Santo, Deus encontra a sua morada no coração do fiel, torna-
se mais fácil servir aos irmãos. Assim aconteceu de modo singular e perfeito em Maria
Santíssima. A Ela confiamos este período de férias, a fim de que seja valorizado como um tempo
propício para descobrir de novo o primado da vida interior.



Depois do Angelus

Sinto-me feliz por me encontrar de novo no meio de vós, caríssimos cidadãos de Castel Gandolfo,
e agradeço-vos a vossa hospitalidade, sempre tão calorosa. Saúdo cordialmente o Secretário de
Estado, Cardeal Angelo Sodano, Titular da Diocese de Albano, os Bispo D. Agostino Vallini e D.
Paolo Gillet, o Pároco e os seus colaboradores. Saúdo o Presidente da Câmara Municipal e as
demais Autoridades municipais, o Director e os Funcionários das Vilas, assim como todos vós,
queridos habitantes da região dos Castelos.

Saúdo os fiéis francófonos que se encontram no meio de nós para a recitação da Angelus, e
nomeadamente os jovens. Que vós possais tomar Maria como modelo para a vossa vida cristã!

Saúdo os visitantes de expressão inglesa, que recitaram a oração do Angelus connosco hoje: 
possam estes meses de Verão propiciar-vos as Bênçãos divinas da graça e da paz.

É de todo o coração que saúdo os peregrinos de língua espanhola, vindos a Castel Gandolfo para
a recitação do Angelus. Que a Virgem Maria vos acompanhe neste período de férias.
Bom Domingo!

Saúdo os peregrinos provenientes da Polónia:  de Bujaków, da Diocese de Zielona Góra-Gorzów,
o grupo de "Oásis Vida Nova" do terceiro nível e aqueles que se unem a nós mediante o rádio e a
televisão. Deus vos abençoe a todos, felicidades e boas férias!

Por fim, saúdo com afecto os peregrinos de língua italiana, desejando a todos um bom Domingo!

 

© Copyright 2004 - Libreria Editrice Vaticana   

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


