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1770. Evangelho de segunda-feira - Nossa Senhora Rainha - (22-08-2011) - 1ª leit Is 9, 1-6; Sl 112, 1-8;
Lc 1, 26-38 - O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma
virgem, noiva de um homem, de nome José, da casa de Davi; a virgem chamava-se Maria. Entrando
onde ela estava, disse-lhe o anjo: “Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo”. Ao ouvir tais
palavras, Maria ficou confusa e começou a pensar o que significaria aquela saudação. Disse-lhe o
anjo: “Não tenhas medo, Maria, porque Deus se mostra bondoso para contigo. Conceberás em teu
seio e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do
Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre na casa de
Jacó. E seu reino não terá fim”. Maria, porém, perguntou ao anjo: “Como será isto, se eu não vivo
com um homem?” Respondeu-lhe o anjo: “O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo
te cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua
parenta, também ela concebeu um filho em sua velhice e está no sexto mês aquela que era chamada
estéril, porque nada é impossível para Deus”. Disse então Maria: “Eis aqui a serva do Senhor, faça -se
em mim segundo tua palavra”. E o anjo retirou-se de sua presença.
Recadinho: - Temos consciência de que os dons que Deus nos dá são para serem colocados a serviço? Será que não corremos o risco de, às vezes, querer tirar vantagem em proveito próprio dos dons que
Deus nos dá? - O que faz quando percebe um certo desânimo no servir? - Será que temos consciência
de que nossa vida tem que ser portadora de paz? - Você tem coração agradecido para com aqueles que
servem em sua comunidade? Colabora com eles?
1771. Hoje é dia de Nossa Senhora Rainha - A celebração foi instituída pelo papa Pio XII, em 1955, e
era celebrada no dia 31 de maio. Atualmente, seu dia é 22 de agosto. Maria, que se declara serva do
Senhor, é proclamada Rainha. O anjo a chama de “cheia de graça”. Ela responde como “serva do
Senhor”. A Igreja Católica a tem como Rainha. Com tantas prerrogativas, Maria de nada se orgulhou!
(A todos que participam de nosso grupo enviamos por email um PPS especial em preparação à data).
1772. Igreja e novas tecnologias - “A Igreja comunica há dois mil anos e hoje deve estar presente no
mundo virtual, usando para o anúncio do Evangelho também estes novos instrumentos”. (Papa Bento
XVI, 21/08/2011, Jornada Mundial da Juventude, Madri).
1773. Jovens, o que ireis dizer?! - “Agora ides regressar aos vossos lugares de residência habitual. Os
vossos amigos vão querer saber o que é que mudou em vós depois de vos terdes encontrado nesta
nobre cidade com o Papa e centenas de milhares de jovens do mundo inteiro: Que ireis dizer-lhes?
Convido-vos a dar um testemunho destemido de vida cristã diante dos outros. Assim sereis fermento
de novos cristãos e fareis com que a Igreja se levante robusta no coração de muitos”. (Papa Bento XVI,
20/08/2011, Jornada Mundial da Juventude, Madri).
1774. Ter fé é apoiar-se na fé dos irmãos - “A fé cristã implica estar “em comunhão” com a Igreja. Não
se pode seguir Jesus sozinho. Ter fé é apoiar-se na fé dos irmãos e fazer com que a fé sirva também de
apoio para a fé de outros. Peço-vos, queridos amigos, que ameis a Igreja que vos gerou na fé, que vos
ajudou a conhecer melhor Cristo, que vos fez descobrir a beleza do seu amor. Não guardeis Cristo para
vocês próprios. Comuniquem aos outros a alegria da vossa fé. O mundo necessita do testemunho da
vossa fé, necessita certamente de Deus”. (Papa Bento XVI, 21/08/2011, Jornada Mundial da
Juventude, Madri, diante de 1,5 milhão de jovens na Base Aérea de Cuatro Vientos, em Madri, na Missa
de Envio, que encerrou a Jornada Mundial de Juventude).
1775. Caminhada vocacional - Ontem, 21 de agosto/11, a diocese de Taubaté (SP) promoveu sua 7ª
Caminhada Vocacional, no contexto das comemorações do mês de agosto, mês vocacional no Brasil.
Teve início às 9h, na Igreja São João Batista, seguindo até o monumento do Cristo Redentor, ponto
turístico na cidade, onde houve a Missa de encerramento. Com o objetivo de ajudar a diocese na
conscientização do tema vocacional, da caminhada participaram em torno de duas mil pessoas entre
fiéis, agentes das pastorais, movimentos e membros de congregações religiosas presentes na diocese.

