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10800. Evangelho de 4ª feira (28-12-2016) - Santos Inocentes Mártires - 1Jo 1, 5 - 2, 2; Sl 123; Mt 2, 1318 - Depois que os magos partiram, o Anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: “Levantate, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito! Fica lá até que eu te avise! Porque Herodes vai
procurar o menino para matá-lo”. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe, e partiu para o
Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: “Do
Egito chamei o meu Filho”. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito
furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para
baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo
profeta Jeremias: “Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento: é Raquel que chora seus filhos
e não quer ser consolada, porque eles não existem mais”.
Recadinho: - O aborto ainda é realidade em nossa sociedade? - Por que o aborto existe? - E as crianças
que são abandonadas? - Como está a educação de nossas crianças na família? - E na escola?
10801. Movimento no Santuário Nacional de 19 a 25/dezembro/2016 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 19 a 25/dezembro/2016
circularam pelo Santuário 140.118 visitantes. No sábado, 24 de dezembro/2016, o Santuário recebeu
28.876 pessoas e, no domingo, dia 25 de dezembro/2016, o número foi de 26.918 peregrinos. De
segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 84.324. A previsão do Santuário para o próximo fim
de semana é o Santuário receber 61.588 visitantes no sábado, dia 31 de dezembro/2016, e 64.491 no
domingo, dia 1º de janeiro/2017.
10802. Você já passou por uma experiência semelhante a esta? - Ressoam ainda intensamente em
nossos ouvidos os cânticos natalinos porque para nós nasceu o Salvador! Por estes tempos que
antecederam e vieram após a celebração do Nascimento de Jesus Cristo, em nossas publicações diárias
(“Vivências”, “Recadinhos… em torno do Evangelho do dia”, pps e vídeo no You Tube, e tantas
coisas em nosso site e no envio de e-mails, com a colaboração constante, direta, gratuita generosa de
dez leigos) e em outras publicações que fazemos com frequência, neste 2016, por ocasião do Natal,
procuramos enfocar nossas reflexões a partir de fatos reais que elevam nosso espírito aos Céus!
Fazendo parte deste contexto, eu, P. Geraldo Rodrigues, Missionário Redentorista, peço licença para
testemunhar um fato vivido por minha família por ocasião do Santo Natal deste 2016.
10803. Jesus nasce para este mundo para nascermos para a Eternidade! - Uma semana atrás meu
cunhado Washington da Silva, 70 anos, morando em São Paulo (SP), foi internado, vindo a passar uma
semana na UTI do Hospital e Maternidade São Cristóvão, em São Paulo (SP). Seu quadro era
gravíssimo. Minha irmã Maria de Fátima Rodrigues, com as 3 filhas, Cristiane, Andrea e Juliana, se
desdobravam tentando fazer alguma coisa por ele. Os dias foram se passando. A situação se tornava
cada vez mais delicada, enquanto o mundo cristão se preparava cada vez mais para celebrar o grande
acontecimento do Nascimento do Salvador, como o fazemos todos os anos. E a situação de
Washington piorava cada vez mais. Era, sem dúvida alguma, a mão do Pai que o preparava para que ele
pudesse nascer para a Eternidade! Celebramos todos o nascimento de Jesus, aquele que veio para nos
salvar! E em meio a tanta festa por todos os lados, na manhã do dia 25 de dezembro de 2016, Natal do
Senhor, Washington, assistido com grande carinho pelo pessoal do Hospital São Cristóvão, faleceu.
Enquanto se comemorava o nascimento de Jesus que veio para nos salvar, iniciamos a comemoração
do nascimento de meu cunhado para o Reino do Pai. Jesus veio até nós para doar-nos sua vida e
darmos a oportunidade de, com grande alegria, sermos acolhidos no Reino preparado para todos.
Felizes nós que somos convidados do Reino Eterno. Lá será sempre festa porque Deus estará conosco!
Natal é Deus vindo a nós para, por Ele, sermos um dia levados para a felicidade eterna.
Meu cunhado foi chamado pelo Pai numa data nada apropriada do ponto de vista humano, mas que se
reveste de uma grande mensagem do nascimento. Comemoramos no Natal, o nascimento de Jesus, que
veio nos trazer a vida, que é o caminho para a Vida Eterna. Deus o tenha na glória e que possamos
crescer na Fé: nascer, frutificar e renascer para um mundo novo, a Eternidade. Amém!

