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BENTO XVI CONVIDA CRISTÃOS A SEREM TESTEMUNHAS CONVICTAS
E CORAJOSAS
2012-12-26 Rádio Vat icana

Cidade do Vaticano (RV) -  Ao meio-dia desta quarta-feira,  Bento XVI assomou à janela
de seus aposentos – que dá para a Praça São Pedro – para a oração do Angelus .

A exemplo de Santo Estevão, "dar um testemunho convicto e corajoso":  fo i  o convi te do
Pontí f ice,  na oração mariana, a todos os cr istãos.

"Pr imeiro márt i r" ,  "homem cheio de graça",  o diácono Santo Estevão "operou, fa lou e
morreu animado pelo Espír i to Santo,  testemunhando o amor de Cristo até o extremo
sacr i f íc io",  real izando plenamente – recordou Bento XVI – a promessa de Jesus àqueles
"f ié is chamados a dar testemunho em circunstâncias di f íceis e per igosas, não serão
abandonados e indefesos".  Toda a v ida de Santo Estevão "é inteiramente plasmada por
Deus, conformada a Cr isto",  e,  como Ele,  soube perdoar os seus in imigos: "Senhor – pediu
no momento da morte –,  não lhe impute este pecado".

"Deixar-se atrair  por Cr isto,  como fez Santo Estevão, s igni f ica abr i r  a própr ia v ida à luz
que a evoca, a or ienta e a faz percorrer o caminho do bem, o caminho de uma humanidade
segundo o desígnio de amor de Deus."

Santo Estevão "modelo para todos aqueles que querem colocar-se a serviço da nova
evangel ização".
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"Ele demonstra que a novidade do anúncio não consiste pr imariamente no uso de métodos
ou técnicas or ig inais,  que certamente têm a sua ut i l idade, mas no ser repleto do Espír i to
Santo e deixar-se conduzir  por Ele."

E, portanto,  "a novidade do anúncio está na profundidade da imersão no mistér io de Cristo,
na assimi lação da sua Palavra. . . "

"Substancialmente,  o evangel izador torna-se capaz de levar Cr isto aos outros de modo
ef icaz quando vive de Cristo,  quando a novidade do Evangelho se manifesta em sua
própr ia v ida."

Em seguida, o Papa fez uma invocação a Nossa Senhora:

"Rezemos à Virgem Maria,  a f im de que a Igreja,  neste Ano da Fé, veja mult ip l icarem-se
os homens e as mulheres que, como Santo Estevão, sabem dar um testemunho convicto
e corajoso do Senhor Jesus."

Após a oração mariana, o Pontí f ice saudou, em vár ias l ínguas, os f ié is e peregr inos
reunidos na Praça São Pedro e a todos desejou "uma boa festa,  na luz e na paz do Natal
do Senhor".

Eis o que disse na saudação aos f ié is e peregr inos de l íngua portuguesa:

"Com afeto,  saúdo também os peregr inos de l íngua portuguesa, desejando que esta v inda
a Roma encha de paz e alegr ia natal íc ia os vossos corações, com uma viva adesão a Cr isto
como fez Santo Estêvão: Conf ia i  no seu poder,  deixai  agir  a sua graça! De coração vos
agradeço e abençoo."

O Santo Padre concedeu a todos a sua Bênção apostól ica.  (RL)


