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12331. Liturgia - 2ª feira - 01-01-2018 - Santa Maria, Mãe de Deus - Nm 6, 22-27; Sl 66; Gl 4, 4-7; Lc 2, 1621 - Os pastores foram depressa (até Belém) e encontraram Maria, José e
o Menino deitado numa manjedoura. Vendo isso, começaram a contar
tudo o que tinham ouvido sobre a criança. E todos que ouviam ficavam
maravilhados com o que os pastores contavam. E Maria guardava
cuidadosamente todas essas lembranças, refletindo sobre elas em seu
coração. Os pastores foram embora. Glorificavam e louvavam a Deus
por tudo quanto tinham ouvido e visto, tudo conforme lhes tinha sido
anunciado. Depois de oito dias era preciso circuncidar o menino. E
deram-lhe o nome de Jesus, como tinha sido chamado pelo anjo antes
ainda de ser concebido.
Recadinho: - Que lição Maria me dá? - Qual a lição de José? - Os pastores também me ensinam e muito! Como Isabel, que elogia Maria, eu elogio meu próximo quando surge ocasião? - Faço-me “anjo de Deus”
levando mensagem de esperança ao próximo?
12332. Maria sempre ao lado dos mais necessitados! - Maria é Estrela que nos guia, Estrela que socorre
principalmente os mais necessitados! Em sua mensagem por ocasião do ano jubilar dos 300 anos da pesca da
“Aparecida das Águas”, manifestou-se o Arcebispo de Aparecida SP), Dom Orlando Brandes (29/09/2017):
“Cada cristão, para seguir a Jesus, deve ter em vista o exemplo de Maria, que sempre esteve ao lado dos mais
necessitados! Celebrar o Ano Jubilar é dizer para Maria: “Quero ser como Maria, quero rezar como Maria,
quero visitar as casas como Maria, quero levar a solução para os casamentos como Maria em Caná da Galileia,
quero ficar de pé ao pé da cruz como Maria e quero suplicar o Espírito Santo como Maria”.
12333. Natal com Santo Afonso Maria de Ligório - “A manjedoura, a cruz e o sacrário são, para Santo Afonso,
a prova, a visibilidade e a manifestação do Amor de Deus! Nosso Santo exclama diante da manjedoura: “Vós,
oh meu Deus, me amaste demais!” Olhando para a cruz, ele diz: “Isso é o Amor! É assim que se ama!” Na
manjedoura, segundo Santo Afonso, vemos o Amor excessivo e exagerado de Deus pelo mundo. Ali está o
Rei da humildade que se fez menino em Belém, operário na oficina de Nazaré, pão no altar e réu na cruz!
Santo Afonso afirma que o Natal mudou o curso da História; é uma escola de humanismo, pois com Jesus
aprendemos ser humanos! É uma gramática que nos faz compreender quem é Deus e como nós devemos ser!
A Encarnação do Filho de Deus manifesta um Deus que se faz criatura, companheiro, amigo e irmão! Um
Deus, parecido conosco, perto de nós, filho de Adão, revestido de barro!” Citando São Tomás de Aquino,
Santo Afonso escreve: “Deus ama tanto o Homem como se fosse seu deus e não pudesse ser feliz sem Ele!”
Comenta Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida (SP) em sua homilia no Natal de 2017: “Nossa
resposta a tanto Amor é: amar os frágeis, viver com simplicidade, aceitar nossas limitações, derrotar a soberba,
incendiar o mundo com o amor fraterno e, por fim, entregar a Jesus nossos pecados! O Menino, que nos foi
dado, transformou o estábulo em Santuário, como Maria transformou uma humilde imagem quebrada, pescada
por pessoas humildes, no Santuário do Brasil!
12334. Menino Jesus, ladrão de corações! - Por fim, Santo Afonso, encantado pelo Menino Jesus, reza: “Tu
roubaste meu coração! Ganhaste meu afeto! Inflamaste minha vida! Atraíste, com laços de Amor, a minha
alma! Não posso ficar indiferente!” Nosso Santo aconselha que gravemos o nome de Jesus na memória, que o
imprimamos no coração, o conservemos nos lábios e o tenhamos escrito na palma da mão!” (Dom Orlando
Brandes, Arcebispo de Aparecida, Natal, 2017)
12335. Que ser mensageiro(a) das Glórias de Maria? - Maria, a “Aparecida das Águas” “tirou-me do lodo, de lá
de baixo, para me colocar bem alto, na vocação de sacerdote, devoto e propagador incansável dos mistérios da
Redenção! Por isso, quem ajuda na pregação, tem merecimentos de pregador!” (P. Vítor Coelho de Almeida,
Missionário Redentorista, que será beatificado em breve).
Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Está gostando de nossos boletins diários? Nada cai do Céu!
Quer continuar recebendo? Reúna 10 pessoas que façam uma doação de apenas R$ 10,00 cada e... fale conosco:: contato@aparecidadasaguas.com
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