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9311. Evangelho de 6ª feira (18-12-2015) - Antífona: Ó Adonai! - Jr 23, 5-8; Sl 71; Mt 1, 18-23 - A origem de Jesus
Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela
ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em
segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: “José, Filho
de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados”. Tudo
isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: “Eis que a virgem conceberá e dará à luz
um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa: Deus está conosco”. Quando acordou, José
fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, e aceitou sua esposa.
Recadinho: - “Estou contigo!” é uma expressão muito usada quando queremos ser apoio a alguém! Posso dizer que
Deus está comigo? - Está com minha família? - Como noto sua presença? Como ela se manifesta? - E meu próximo?
Nota que sou presença de Deus? - Que lugar ocupa em minha vida a escolhida para ser a mãe do “Deus conosco?!”
9312. Novena de Natal - 2015 - Com Maria e José a caminho de Belém. 3ª dia: Nazaré: Periferia da periferia!
Cântico introdutório... - Caminhamos na esperança, na força do amor divino e na certeza de sua misericórdia que
salva e liberta. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Vinde, Senhor, com vossa luz, e dissipai as trevas de nosso coração. Vinde Espírito Santo e santificai-nos!
Renovai-nos na força de vossa bondade, e conservai-nos no caminho de vosso Reino.
Fortalecei nossa vida e nossos sentimentos de gratidão e de caridade! Vós que não olhais o privilégio social, mas
a disposição do coração, fecundai de liberdade e de dignidade a vida dos mais abandonados! Amém!
Palavra de Deus - Lc 1, 26-33 - Nazaré, uma cidade tão distante, bem para lá das periferias do mundo, foi onde o
Senhor encontrou a bela, santa, generosa e humilde Mãe de seu Filho Jesus.
“No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 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”.
Meditando... - Assim como o pássaro que, incansavelmente constrói seu ninho, numa labuta incessante, do
mesmo modo é o amor de Deus por nós: Incansável! O anúncio do Anjo Gabriel a Maria foi a manifestação
plena da Aliança de amor que o Senhor fez conosco. “Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo”, são
palavras dirigidas a nós também, pois, todos os que estão no Senhor, só podem mesmo se alegrar, se encher de
paz e dispor-se ao serviço de amor, como fez Maria. O Anjo Gabriel vai completar dizendo que aquele que será
gerado em Maria por obra do Espírito Santo, reinará pelos séculos sem fim. O amor é eterno, e nele
encontramos a plenitude da vida e a plena liberdade.
Suplicando... - Na beleza da meditação de hoje sobre o anúncio de Deus a Maria por meio do Anjo Gabriel,
confiantes, elevemos ao Pai nossas preces, clamando: Deus da Vida, atendei-nos!
Inspirai a Igreja em sua missão. Guardai nossas Comunidades e iluminai-as na escuta, na vivência e na prática de
vossa Palavra. Confirmai os Ministros de vossa Igreja, na prática da acolhida e da misericórdia. Abençoai a nós
todo. Dai vossa paz às nossas famílias. Rezemos com alegria, como o Senhor nos ensinou: Pai Nosso....
Acolhei, Senhor, nossa vida, nosso encontro e nossa prece. Dai-nos vossa paz e bondade. Amém!
Vivenciando... - Pensando e rezando com a bondade de Deus, que se aproxima de nós em Jesus, nascido de
Maria, ela que também aceitou com infinita generosidade a vontade divina, cada um de nós faça o esforço de ser
mais simples, humilde, cheio de generosidade para com os irmãos e irmãs. Acolhamos com mais alegria uns aos
outros.
Caminhando... - A mensagem da salvação chegou até nós, mas primeiro passou por Maria, que aceitou a vontade
divina. Por isso, junto dela, rezemos: Ave, cheia de graça.... Venha, Senhor, sobre nós vossa paz. Conservai-nos
no caminho de Jesus. Inspirai nossa caridade para alcançarmos a santidade. Venha sobre nós vossa bênção.
Continuemos na alegria da vida, pois mesmo que haja o que nos entristece, muito maior é a alegria da certeza do
amor do Senhor por nós. Vamos em paz. Amém!

