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14216 (12296). Liturgia de 3ª feira - 25-12-2018 – Natal de Jesus! - (Is 52, 7-10; Sl 97; Hb 1, 1-6; Jo 1, 1-18) - No princípio
era a Palavra, e a Palavra estava com Deus; e a Palavra era Deus. No princípio, estava
ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela
estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não
conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus; seu nome era João. Ele
veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé
por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz: daquele que era
a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A Palavra estava no
mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio
para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas, a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de
Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade
do varão, mas de Deus mesmo. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que
recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: “Este é aquele de
quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim”. De sua plenitude todos
nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a Lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de
Jesus Cristo. A Deus, ninguém jamais viu. Mas o Unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer.

Recadinho: - Deixo Deus agir em meu coração ou fico colocando limites para tudo? - Agradeço a Deus por habitar em
mim? - Procuro ver Deus presente em tudo? - Sou um testemunho de Deus? - Irradio luz e paz?
14217 (5409). Em que dia nasceu Jesus? - “Não sabemos o dia nem a hora em que Maria Santíssima deu à luz ao Verbo
Encarnado. A escolha do dia 25 de dezembro foi ocasionada pela influência do mundo clássico, que celebrava o solstício
de inverno, a festa pagã do deus Sol. Como Jesus disse “Eu sou a Luz do mundo”, convencionou-se celebrar nesse dia,
à meia-noite, o nascimento do nosso Sol, de nosso Deus. Ele surge no meio da noite e ilumina mais que o astro sol,
mais que qualquer outro emitente de luz. Ele é a própria Luz! A primeira vez que isso aconteceu foi em Roma, no ano
336. Em seguida a celebração passou para toda a Itália, Espanha, França e demais países ocidentais. No Oriente, o
Natal era celebrado no dia 6 de janeiro. O dia 25 de dezembro passou a ser celebrado somente a partir do ano 380, em
Constantinopla e na Ásia Menor. Antioquia começou a celebrá-lo em 386. Egito e Palestina, só depois, em 430”. (Rádio
Vaticano)
14218 (9326). Jesus veio como um menino. - “Nesta noite vem Jesus. Ele vem como um menino, terno, inocente.
Pensemos nas crianças: Jesus Menino vem para o meio de nós, é o amor e a ternura de Deus. Que nosso Senhor nos
dê a graça de recebê-lo com muito amor. Penso nas crianças mortas e nas crianças exploradas. Penso também nos avós,
que viveram toda a vida e agora sofrem esta cruz. Que os idosos deem a todos nós a sabedoria da vida. Em meu
coração, nesta noite, estão as crianças e os idosos. E agora, a todos vocês, especialmente às crianças e aos idosos, eu
dou, de coração, a minha bênção”. (Papa Francisco, Natal de 2014)
14219 (6890). Natal é colocar-se a serviço. - “Se no Natal Deus se revela não como um que está no alto e que domina
o universo, mas como Aquele que se rebaixa, vem à terra pequeno e pobre, significa que para sermos similares a Ele
nós não devemos nos colocar sobre os outros, mas antes rebaixar-nos, colocarmo-nos a serviço, fazer-nos pequenos
com os pequenos e pobres com os pobres. Mas é uma coisa ruim quando se vê um cristão que não quer rebaixar-se,
que não quer servir. Um cristão que se exibe sempre é ruim: aquele não é cristão, aquele é pagão. O cristão serve,
rebaixa-se. Façamos com que estes nossos irmãos e irmãs não se sintam nunca sozinhos! (Papa Francisco,
18/dezembro/2013)
14220 (2330). Natal é Luz! - E concluo agora lançando mão mais uma vez das palavras de Bento XVI: “Que cada um
de nós leve um pouco de luz aos ambientes onde vive: na família, no trabalho, no bairro, nas cidades, nos países. Que
cada um de nós seja uma luz para quem está a seu lado. Que não se dê espaço ao egoísmo, e sim ao altruísmo e ao
amor. Que desça sobre todos a luz e a bênção do Senhor!” A árvore de Natal, o Presépio de Belém, se iluminaram,
trazendo-nos Aquele que é a Luz do Mundo e Maria, e José! Que os presépios e árvores de Natal que neste tempo
surgem iluminados pelo mundo, iluminem tudo e todos e todo o mundo. Que seja luz para nós também! Luz que, ao
redor do mundo, de coração a coração, ilumine corações! Amém! Natal de 2011. P. Geraldo Rodrigues.
- “Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- E-mail: contato@aparecidadasaguas.com

O Vivências de hoje foi composto a partir de publicações de 2011 a 2017, para o Evangelho do dia
Vivências - Aparecida das Águas Site: www.aparecidadasaguas.com
| E-mail: contato@aparecidadasaguas.com

