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14231 (10800). Liturgia de 6ª feira - 28-12-2018 – Santos Inocentes Mártires - (1Jo 1,5-2,2; Sl 123; Mt 2, 13-18) Depois que os magos partiram, o Anjo do Senhor apareceu em sonho a José e
lhe disse: “Levanta-te, 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?
14232 (12312). Santos Inocentes Mártires. - Os denominados Santos Inocentes são
aqueles meninos com menos de dois anos nascidos no vilarejo de Belém, na mesma época
do nascimento de Jesus. Eles foram mortos por ordem do rei Herodes. Ele temia que o
Messias vivesse, chegasse à idade adulta e lhe roubasse o trono! Não se sabe o número
deles. Sabe-se que foram sacrificados por covardia do rei Herodes. O fato é narrado no
capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. Tudo começou com a chegada dos magos na
cidade de Jerusalém. Eles estavam seguindo a estrela que anunciava o nascimento do
Messias. Os magos procuraram, a princípio, o rei Herodes, que vivia em Jerusalém,
pensando encontrar o Menino no palácio real! Mal sabiam eles, porém, que estavam se
dirigindo a um grande inimigo do Messias!
14233 (3853). Recordando os Santos Inocentes. - Narram os evangelhos que sinais
indicaram a chegada de um Rei que haveria de libertar e salvar toda a humanidade. O Rei tinha nascido fora dos palácios
e ninguém, além de Maria, José, os magos, alguns pastores e alguns profetas, sabia quem Ele era. Temendo ser
destronado, Herodes, então rei da Judeia, mandou matar o Menino! Sem saber com segurança a idade do Salvador,
Herodes designou a execução dos garotos com menos de dois anos na cidade de Belém, onde o nascimento estava
previsto. Foi para relembrar o acontecimento que o Papa Pio V iniciou, no século IV, a celebração dos Santos
Inocentes, primeiros mártires por Jesus. Realizada sempre no dia 28 de dezembro, a solenidade convida a Igreja a
refletir sobre a situação de milhões de crianças vítimas da violência e da morte precoce em todo o mundo, entre as
quais, os fetos abortados.
14234 (3854). Ao encontro dos inocentes. - “A cultura pós-moderna valoriza a escolha e a liberdade como bens
supremos, mas não dá importância àquilo que dá suporte a esses bens: a vida! Nesse ínterim, há um novo massacre de
crianças, mais silencioso e sombrio, desencadeado ainda antes do nascimento”, frisa Tânia Regina, fundadora da
Comunidade Católica Santos Inocentes. Em 2002, Tânia recebeu um chamado para fundar a comunidade e trabalhar
com mulheres e respectivos familiares que têm o desejo de abortar os filhos por diversas razões, como financeiras,
psicológicas e, até mesmo, por vaidade. “Deus nos mostrou que devíamos ser a mão amiga das mulheres grávidas”,
conta Tânia.
14235 (9339). Estejamos sempre com o Senhor! - “A Igreja é o povo de Deus que segue o Senhor Jesus e que vai se
preparando dia após dia para o encontro com Ele, como uma noiva para o seu noivo. E não se trata de simples retórica,
mas são verdadeiras núpcias, porque Cristo, fazendo-Se homem como nós e fazendo de todos nós um só com Ele,
com a sua morte e ressurreição, desposou verdadeiramente a nossa humanidade e fez de nós a sua esposa. E “assim
estaremos sempre com o Senhor”. Essas palavras de São Paulo (Gl 5, 18-25) estão entre as mais belas do Primeiro
Testamento. Palavras simples, mas com uma densidade de esperança muito grande” (Papa Francisco,
15/outubro/2014)
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