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14189 (10772). Liturgia de 6ª feira - 21-12-2018 – (Ct 2, 8-14; Sl 32; Lc 1, 39-45) - Naqueles dias, Maria partiu para
a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. 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: - Isabel se alegra com a presença de Maria. Sua presença é sempre alegria?
- Sabe ter atitudes de bondade, alegria e paz? - Lembra-se de que o coração é nosso e
por isso pode sofrer, mas nosso olhar é dos outros e tem que transmitir paz? - Você
é feliz? - O que lhe faz sentir-se feliz?
14190 (10776). Feliz porque acreditou! - As palavras “Feliz aquela que acreditou”, dirigidas à prima grávida
indicavam que “Deus nos visitou nas entranhas de uma mulher. Aquela cena simboliza todo o dinamismo da visita
de Deus. “E Maria é “ícone” do discípulo que sabe acompanhar e encorajar nossa fé e nossa esperança nas várias
etapas de nossa vida!” (Papa Francisco, 12/outubro/2016)
14191 (10775). Natal. - “Pode parecer uma lógica de perdedor, sobretudo hoje, com a mentalidade de aparecer
que exige resultados imediatos, sucesso, visibilidade. Ao invés disto, pensem em Jesus: a maior parte da sua vida
sobre esta terra passou no escondimento. Cresceu na sua família, sem pressa, aprendendo a cada dia, trabalhando
e compartilhando alegrias e dores dos seus. O Natal nos diz que Deus não se fez forte e poderoso, mas frágil e
fraco, como uma criança”. (Papa Francisco, 15/dezembro/2016)
14192 (12274). Ó Oriente! - 21 de Dezembro! - “Esplendor da luz eterna e sol da Justiça! Vinde e iluminai os que
estão sentados nas trevas e à sombra da morte!”
14193 (12275). Oriente! - O termo vem do latim e significa “o lado do sol nascente, o leste, o levante. Por extensão
é usado tradicionalmente por ocidentais para se referir ao Oriente Médio, também conhecido como Oriente
Próximo ou a todo o mundo oriental.
14194 (12276). Igreja e Maria! - “Nossa alma se assemelha à Igreja! Nossa alma se assemelha a Maria! Os padres
do deserto diziam que Maria, a Igreja e nossa alma são femininas e aquilo que se diz de uma, pode ser dito,
analogamente, da outra! Nossa alma também está à espera, à espera da vinda do Senhor! Uma alma aberta, que
chama: “Vem, Senhor!” E eu me pergunto: estamos à espera ou estamos fechados? Estamos vigilantes ou estamos
seguros, abrigados num hotel à beira do caminho, sem querer continuar em frente? Somos peregrinos ou somos
errantes? Por isso a Igreja nos convida a rezar: ‘Vem abrir a nossa alma! Que nossa alma, nestes dias, seja vigilante,
à espera!” - Há lugar para o Senhor ou só há lugar para festas, para fazer compras, para fazer barulho? - Nossa
alma está aberta, como está aberta a Santa Mãe Igreja e como estava aberta Nossa Senhora? - Ou nossa alma está
fechada e colocamos na nossa porta um cartãozinho muito educado que pede: “Favor não perturbar?!” Que nossa
alma seja uma alma aberta, uma alma grande, para receber o Senhor de modo especial nestes dias! E que nossa
alma comece a sentir aquilo que a Igreja nos dirá na antífona: ‘Sabei que hoje vem o Senhor! E amanhã vereis a
Sua glória!” (Papa Francisco, 23/12/2013)
14195 (12277). Deus é a Luz de seu povo! - Deus é nossa luz (Is 60, 19-20). Vivendo em meio às trevas do mundo,
da confusão de valores e ideais de nossa época, pedimos eu a Luz de Deus, que irradia do Presépio, ilumine nossos
passos, ajude o mundo a encontrar uma saída, em meio a tanta maldade na qual vivemos. Que a humanidade
desperte para valores maiores! Que Cristo renasça no coração de cada um de nós para que possamos encontrar
uma saída justa para tantos problemas!
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