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9273. Evangelho de 3ª feira - Imaculada Conceição de Nossa Senhora - (08-12-2015) - Gn 3, 9-15.20; Sl
97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38 - No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da
Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era
descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te,
cheia de graça, o Senhor está contigo!” Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar
qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque
encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de
Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai
Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim”. Maria
perguntou ao anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?” O anjo respondeu: “O
Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai
nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice.
Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível”. Maria,
então, disse: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o anjo retirou-se.
Recadinho: - Alegro-me porque Deus mora em meu coração? Ou nem me dou conta disso? - Diante de
alguma missão de mais responsabilidade tenho medo? - Em tal tipo de situação, onde busco forças? Que papel tem o Espírito Santo em minha vida? - Procuro me colocar sempre em atitude de quem
serve? Como sirvo e a quem?
9274. Maria nos ampara rumo ao Natal - “Maria nos ampara no nosso caminho rumo ao Natal, porque
nos ensina como viver o tempo de Advento à espera do Senhor. Porque este tempo é uma espera do
Senhor, que nos visitará a todos na festa, mas também, a cada um de nós, no nosso coração.
Esperemos por Ele!” (Papa Francisco, 08/dezembro/2013)
9275. Oração à Imaculada - Virgem Santa e Imaculada, a Ti, que és a honra do nosso povo e a
defensora atenta da nossa cidade, a Ti nos dirigimos com confiança e amor. Tu és a Toda Bela, ó Maria!
Em Ti não há pecado!
Suscita em todos nós um renovado desejo de santidade: brilhe na nossa palavra o esplendor da
caridade, habitem no nosso corpo pureza e castidade, torne-se presente na nossa vida toda a beleza do
Evangelho. Tu és a Toda Bela, ó Maria, Em Ti se fez carne a Palavra de Deus!
Ajuda-nos a permanecer na escuta atenta da voz do Senhor: nunca nos deixe indiferentes o grito dos
pobres, não nos encontre distraídos o sofrimento dos doentes e dos carecidos, comovam-nos a solidão
dos idosos e a fragilidade das crianças, seja sempre amada e venerada por todos nós cada vida humana.
Tu és a Toda Bela, ó Maria! Em Ti, a alegria plena da vida bem-aventurada, com Deus!
Faz com que não percamos o significado do nosso caminho terreno, ilumine os nossos dias a luz gentil
da fé, oriente os nossos passos a força consoladora da esperança, anime o nosso coração o calor
contagioso do amor, permaneçam os olhos de todos nós bem fixos em Deus, onde há a verdadeira
alegria. Amém!” (Papa Francisco, 08 de dezembro/2013, Praça de Espanha, Roma, diante do
monumento à Imaculada.)
9276. Jubileu: padres italianos solidários com desempregados - Ano Santo da Misericórdia: 08 de
dezembro de 2015 a 20 de novembro de 2016. Notícia divulgada no dia 25 de março de 2015 informa
que, por ocasião do Ano Santo da Misericórdia, convocado pelo Papa Francisco, os padres italianos vão
destinar parte de seu salário a um fundo que financiará o emprego de jovens. Dom Giancarlo
Bregantini, Arcebispo de Campobasso-Bojano, comentou: “Acolhemos o anúncio do Papa sobre o
Jubileu com surpresa, mas a beleza deste Jubileu vai sendo aos poucos descoberta!”
Os sacerdotes da Itália decidiram doar uma porcentagem de suas entradas a projetos para empregar a
juventude! “Pode ser um sinal “jubilar”, “que demonstra que, de uma iniciativa, pode se concretizar
financeiramente em muitos fins sociais. Paradoxalmente, aquilo que parece litúrgico ou “perfumado de
incenso”, se transforma em obras concretas, assim como nos pede o Papa”, comentou dom Bregantini.

