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9317. Evangelho de 2ª feira (21-12-2015) - Antífona: Ó Oriente! - S. Pedro Canísio - Ct 2, 8-14 (ou Sf 3, 14-18a);
Sl 32 (33); Lc 1, 39-45 - Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de
Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou:
“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre! Como posso merecer que a mãe do meu
Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu
ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”.
Recadinho: - Será que facilmente arrumamos desculpas para não cumprir nossos deveres de fraternidade? - E
quando se tratar de socorrer um familiar necessitado? - Damos a prioridade que os fatos merecem? - Nas
ocasiões importantes da vida, lembra-se de pedir as luzes do Espírito Santo para tomar decisões acertadas? Procura ser humilde lembrando-se de que sem a ajuda de Deus nada podemos?

9318. Novena de Natal - 2015 - Com Maria e José a caminho de Belém. 6º dia: Belém: grandeza e pequenez!
Cântico introdutório - O Senhor nos oferece seu amor e não se cansa de oferecê-lo. Ele é amor eterno, sem
fim, gerador da vida e da paz. Senhor Deus, vós escolhestes Belém, a Casa do Pão, para que deste lugar,
vosso amor se irradiasse pelo mundo inteiro. Vosso amor, Senhor, é vida em nossa vida. Sem ele não
podemos viver! Guiai-nos na luz de vosso Espírito. Fortalecei-nos na fé, na caridade e na fraternidade, na
partilha da vida e dos dons!
Celebramos com alegria a esperança da chegada de vosso Filho. Vós nos alegrais na certeza de vosso amor
encarnado entre nós. Amém!
Palavra de Deus - Lc 2, 1-7 - “José e Maria foram a Belém, por causa do recenseamento que os obrigava a
alistar-se em sua cidade. E completados os dias da gestação, Jesus nasceu, e foi colocado numa manjedoura.
“Naqueles dias foi promulgado um decreto de César Augusto, determinando o recenseamento do mundo
inteiro. Este recenseamento, o primeiro que se fez, foi efetuado quando Quirino governava a Síria. E todos
iam alistar-se, cada um em sua cidade. Também José subiu de Nazaré, na Galileia, para a cidade de Davi,
chamada Belém, na Judéia, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se juntamente com
Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias da gestação. E Maria
deu à luz seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e o deitou num presépio, porque não havia lugar para
eles na hospedaria”.
Refletindo... - O Verbo eterno do Pai encarnou-se entre nós. Maria que acolheu com alegria e
desprendimento o anúncio do Anjo Gabriel e bendisse ao Senhor na casa de Isabel, agora vê o recémnascido, a promessa divina, sendo realizado no meio do mundo. O mundo o rejeitou já antes do
nascimento. Sua Palavra também não agradou a muitos, e por isso o colocaram numa cruz. Mas o amor
“continuou nos amando”, e todos os que creram e creem nele alcançam a vida, a paz e a salvação. Diante de
muitas indiferenças e friezas em nossos dias para com as coisas de Deus, acalentemos o amor divino que
vem até nós na simplicidade do presépio. Benditos sejam Belém, Maria e José, a manjedoura que nos
mostraram a salvação, o Cristo Senhor.
Suplicando... - Ó Pai que nos destes o mais belo amor, vosso Filho Jesus, vimos com humildade diante de
vós. A vós clamamos. Escutai-nos! Fortalecei vossa Igreja no anúncio do Evangelho da vida. Guardai os
Ministros de vossa Igreja, e fazei-os humildes e misericordiosos. Protegei nossas famílias e dai-lhes a graça
da união e da paz. Abençoai nossa juventude, as crianças, os casais e os doentes e sofredores. Rezemos com
o coração agradecido e alegre, como Jesus, nascido em Belém, nos ensinou a rezar: Pai Nosso....
Senhor Deus, acolhei nossa prece e nossa vida, mas em tudo e em primeiro lugar, fazei vossa vontade, e
ajudai-nos corresponder com vossa bondade. Amém!
Vivenciando... - Certamente que o Natal contagia a humanidade. Nesse tempo de Natal, diminuem a
violência, as agressividades na sociedade. Mas, para os cristãos significa renovar o projeto de vida que é o
Evangelho de Jesus. Celebrar o Natal é renovar o gosto de viver em Cristo, fazendo o que Ele nos ensinou!
Caminhando... - Que Nossa Senhora que nos ajude a caminhar decididamente em nossa fé! Ave-Maria...
O Senhor derrame sobre nós sua paz. Inspire nosso coração na prática do bem. Faça resplandecer sobre nós
a luz de sua bondade e misericórdia. Que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos santifique. Amém!

