(adaptação das palavras e bênção de São João Paulo II – 16.12.1979)
Dirigimo-nos, agora, com particular ternura, a todos vós, meninos e meninas, que,
juntamente com os vossos pais, viestes em tão grande número, para levar o
sacerdote a benzer, as imagens do Menino Jesus que depois colocareis no
presépio preparado nas vossas casas.
Congratulo-me convosco por esta sugestiva cerimónia que, traz ao nosso
pensamento a presença humana e divina do presépio. Este — desde o tempo da sua
primeira representação, feita, como se sabe, por São Francisco, em Greccio, na
noite de Natal de 1223 — nunca deixou nem deixa, com as suas mais diversas
tradições ricas de arte, de poesia e de folclore, de cativar o sentimento popular e a
piedade cristã.
Neste tempo que precede o Natal, disponde o vosso espírito a acolher com fé e com
amor o Menino Jesus, como os pastores que se encaminharam para a gruta: Vamos
até Belém e vejamos o que sucedeu e o Senhor nos deu a conhecer (Lc
2 ,15). Como eles, sabei também vós haurir inspiração do presépio para glorifcar e
louvar a Deus, para-vos tornardes melhores e mais valorosos, e para reavivardes a
fé n'Aquele que "jaz num refúgio terreno, mas reina no esplendor celeste" (Cfr.
Santo Ambrosio, Ex. in Lucam , II, 43).
Desejo, em seguida, convidar-vos a rezar pelas vocações. Neste período de
expectativa do Senhor, de facto, a Graça de Deus é concedida a quantos lhe abrem
os corações. Nestes dias, segundo o espírito da Igreja, é necessário rezar ainda
mais, para que nas almas dos jovens amadureça a graça da vocação, quer seja
sacerdotal quer religiosa. A resposta da nossa vida é um presente especialmente
precioso, que podemos depor junto do presépio do Natal.
Oração de Bênção das imagens do Menino Jesus do presépio:
Deus, nosso Pai,
Tu amaste tanto os homens
que mandaste a nós o teu único Filho Jesus,
nascido da Virgem Maria,
para nos salvar e nos reconduzir a Ti.
Imploramos-Te que, em virtude da
tua bênção,
estas imagens de Jesus, que está para vir ao meio de nós,
sejam, nas nossas casas,
sinal da tua presença e do teu amor.
Pai bom,
dá a tua bênção também a nós,
aos nossos pais, às nossas famílias e aos nossos amigos.
Abre o nosso coração,
para que saibamos receber Jesus na alegria,
fazer sempre aquilo que Ele nos pede
e vê-l'O em todos aqueles que têm necessidade do nosso amor.
Pedimos-to em nome de Jesus,
teu amado Filho,
que vem para dar ao mundo a paz.
Ele vive e reina nos séculos dos séculos.
Amen

