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14175 (3806). Liturgia de 3ª feira - 18-12-2018 – (Jr 23, 5-8; Sl 71; Mt 1, 18-24) - 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: Num momento de grande angústia e confusão para José, a grandeza da
justiça divina se manifesta! José entra em intimidade com Deus e medita sobre os
acontecimentos. Deus o conforta e fortalece. Nas angústias da vida, se levamos nossas preocupações a Deus, o
Espírito nos guiará e fortalecerá.
14176 (6859). Advento, tempo de consolar os mais frágeis. - “A tristeza e o medo darão lugar à alegria, porque o
Senhor guiará o seu povo no caminho da libertação e da salvação. De que modo Ele fará tudo isso? Com a
solicitude e a ternura de um pastor que cuida de seu rebanho. Ele dará unidade e segurança ao rebanho, o fará
apascentar, vai reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, especialmente os mais
frágeis. É assim que Deus se comporta conosco, suas criaturas. Por isso, o Profeta convida aqueles que o ouvem,
inclusive nós, hoje, a difundir em meio ao povo esta mensagem de esperança”. (Papa Francisco,
07/dezembro/2014)
14177 (12261). Ó Adonai! - 18 de dezembro. - Adonai, “Meu Senhor”, é o título de superioridade utilizado para
Deus no Primeiro Testamento. Nenhum outro título aplicado a Deus é mais definitivo do que este. Indica a
grandeza de Deus, como o Senhor dos senhores. Simplesmente é o dirigir-se a Deus como meu Senhor, meu
Mestre! Guia da casa de Israel, que aparecestes a Moises, na chama do fogo no meio da sarça ardente, e lhe destes
a lei no Sinai, vinde resgatar-nos pelo poder de Vosso braço!
14178 (12262). Adonai, nome de Deus! - Adonai, isto é, Senhor, é o nome santo de Deus, o libertador (Ex 6, 6;
Dt 16, 5-9). Também no salmo 130 há significativa manifestação de que quem confiar que o Senhor virá um dia
(Dt 16, 5-8), será recebido pelo Pai em seu Reino de Amor. Mas temos que confiar, com gestos e, se possível, com
palavras, na esperança que não pode nos desiludir! Jesus, o Emanuel, o Deus Conosco, estará presente sempre em
nossa vida, em todas as situações, para nos garantir a caminhada neste mundo. E Maria participa desta tarefa de
nos conduzir ao Pai.
14179 (12263). A humildade nos torna fecundos, a soberba estéreis! - “A humildade é necessária para a
fecundidade. intervenção de Deus vence a esterilidade da nossa vida e a torna fecunda. O comportamento de
soberba nos torna estéreis. Tantas vezes, na Bíblia, encontramos mulheres estéreis às quais o Senhor dá o dom da
vida. O Evangelho fala de Isabel que era estéril e que teve um filho, João. A partir da impossibilidade de dar vida
vem a vida! E isso aconteceu também não a mulheres estéreis, mas mulheres que não tinham esperança de vida,
como Noemi que acabou tendo um neto. O Senhor intervém na vida dessas mulheres para nos dizer: “Eu sou
capaz de dar vida!” Também nos Profetas há a imagem do deserto, a terra deserta incapaz de fazer crescer uma
árvore, uma fruta, de fazer brotar alguma coisa. “Mas o deserto será como uma floresta será grande, florescerá”,
dizem os profetas. Pergunto: - O deserto pode florescer? Sim! A mulher estéril pode dar à luz? Sim! A promessa
do Senhor: Eu posso! Eu posso da secura, da secura de vocês, fazer crescer a vida, a salvação! Eu posso da aridez
fazer crescerem frutos!” (Papa Francisco, 20/12/2013)
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