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9321. Evangelho de 4ª feira (23-12-2015) - Antífona: Ó Deus Conosco! - S. João Câncio - Ml 3, 1-4.23-24; Sl 24; Lc 1, 57-66
- Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o
Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e
queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém disse: “Não! Ele vai chamar-se João”. Os outros disseram: “Não
existe nenhum parente teu com esse nome!” Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se
chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: “João é o seu nome”. E todos ficaram admirados.
No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos
ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia
ficavam pensando: “O que virá a ser este menino?” O Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito.
Recadinho: - João Batista é a “voz no deserto!” Você tem muitas oportunidades de ser a voz de Deus no contexto em que
vive? - Você cumpre com amor as tarefas que Deus lhe dá? - Tem consciência de que Deus está presente nas tribulações de
sua vida? - Você procura levar sempre a Boa Nova do Evangelho? - Em que ambientes atua?

9322. Novena de Natal - 2015 - Com Maria e José a caminho de Belém. 8º dia: O pobre é o Redentor!
Cântico introdutório... - Como a terra sedenta espera pela chuva, nós esperamos a chegada do Senhor. Confio, traço
sobre mim o sinal-da-cruz, pela qual nos veio a redenção.
Céus e terras, orvalhos e garoas, montes e colinas, homens e mulheres, bendizei ao Senhor. Alegro-me no Senhor, em
seu amor sem fim e bondade sem limites! Crianças e jovens, adultos e todas as famílias, alegremo-nos naquele que vem
para nos redimir. Ele é o Redentor, que quis aproximar-se de nós, com seu amor sem fim! Aquele que nasceu pobre e
humilde numa gruta de Belém é nosso Redentor, que veio para nos fazer pertencer ao Reino do Céu! Amém!
Palavra de Deus - Lc 2, 22-32 - Maria e José vão ao Templo de Jerusalém, para consagrar o Menino Deus e
oferecerem a oferta dos pobres e humildes. Simeão, sacerdote, canta a alegria de ter visto a salvação de Israel: “E
quando se completaram os dias para eles se purificarem, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, para apresentá-lo
ao Senhor, conforme escrito na lei do Senhor: “Todo primogênito do sexo masculino seja consagrado ao Senhor”; e para
oferecer em sacrifício, como prescreve a lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos.
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso; esperava a consolação de Israel e o Espírito
Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. Movido
pelo Espírito, dirigiu-se ao templo e, quando os pais levaram o menino Jesus para cumprirem as prescrições da lei a
seu respeito, ele o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:
“Agora, Senhor, podeis deixar ir em paz vosso servo, conforme vossa palavra, porque meus olhos viram vossa
salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo”.
Refletindo... - O mistério de nossa salvação é profundo e simples ao mesmo tempo. Jesus assumiu a inteira condição
humana, menos o pecado. Ele nos redimiu com a entrega de sua vida na paixão, morte de cruz e ressurreição.
Apresentado no Templo como um pobre, Ele, Senhor do mundo e da história, fez Simeão alegrar-se. Essa mesma
alegria de Simeão deve ser a nossa, a de todo o povo de Deus, pois Ele é nosso Redentor. Será que há amor maior do
que esse com o qual fomos amados? Só um coração frio e indiferente não reconhece a grandeza do amor e a beleza
daquele que nasceu em Belém. Deixemo-nos, pois, nos tocar pela beleza do Senhor, o pobre que é nosso Redentor.
Suplicando... - Com o coração agradecido e cheio de fé, elevo ao Senhor uma prece de gratidão, pelos benefícios que
em seu amor me concede todos os dias. Senhor, Deus da Vida, obrigado! Obrigado pela Igreja, sacramento do Reino;
pelo anúncio do Evangelho e pelo caminho do bem que ela nos ajuda a percorrer. Obrigado por minha Comunidade,
lugar de encontro e de escuta da Palavra, de vivência da fraternidade e de compromisso com a caridade. Obrigado,
Senhor, por todos os que trabalham junto dos mais necessitados, no silêncio dos asilos, no cuidado das crianças, na
promoção e defesa da vida. Por tantos e inumeráveis benefícios recebidos todos os dias, por nossos encontros de fé,
nos preparando para o Natal, obrigado, Senhor. Na profundidade da fé e na gratidão ao Senhor, que nos deu seu
Filho, rezo como Jesus nos ensinou: Pai Nosso.... Obrigado, Senhor, pelo vosso amor e vossa bondade. Fortalecei
minha fé e esperança em vosso Filho, que veio para nos salvar.
Vivenciando... - O presépio de Belém e a vida da Sagrada Família em Nazaré nos ensinam o quanto a simplicidade é
querida por Deus. O Pai permitiu que seu Filho nascesse pobre e se fizesse nosso Redentor. Por que o orgulho em
nossa vida, nossas discriminações, nosso tratamento com diferenças e indiferenças aos nossos irmãos e irmãs?
Pensemos na atitude de Maria e José no Templo e na alegria de Simeão. O que vai mudar em nós? Em mim?
Caminhando... - Como Igreja, caminhamos com Maria nessa terra, mas cheios de confiança, pois ela nos oferece seu
amor maternal. Por isso rezo: Ave, cheia de graça! O Senhor me proteja e me guarde. O Senhor me desperte para o
bem e a caridade. O Senhor me tome pela mão e me conduza. Abençoe-me e me dê a paz. E a alegria do Senhor
tomará conta de mim.

