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3779. Evangelho de quarta-feira (12-12-2012) - N. Sra. de Guadalupe - Gl 4, 4-7; Sl 95, 1-3.10; Lc 1, 3947 - 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”. Então Maria disse: “A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em
Deus, meu Salvador”.
Recadinho: - Será que facilmente arrumamos desculpas para não cumprir nossos deveres de
fraternidade? - E quando se tratar de socorrer um familiar necessitado? - Damos a prioridade que os
fatos merecem? - Nas ocasiões importantes da vida, lembra-se de pedir as luzes do Espírito Santo para
tomar decisões acertadas? - Procura ser humilde lembrando-se de que sem a ajuda de Deus nada
podemos?
3780. O fim do mundo - Mas... estava “previsto” para este mês o fim do mundo?! Em nosso boletim de
hoje, “Vivências”, servimo-nos das palavras de Dom Paulo Mendes Peixoto, Arcebispo de Uberaba
(MG) para comentar o assunto. Será verdade que o fim do mundo se dará agora neste final de 2012?!
De nossa parte, sobre este tema, queremos dizer: até à próxima! A próxima data que alguém irá
inventar para o fim do mundo! Para mim é certo que o fim do mundo virá. Mas Deus não quis revelar
quando isso acontecerá! E já que o mundo vai acabar, e isto é certo, e é certo também que ninguém
sabe quando, vivamos no amor de Deus, servindo ao próximo, vendo Deus nele, e estaremos unidos,
caminhando juntos, na esperança de nos encontrarmos todos felizes um dia em Deus, para nele e com
ele vivermos para sempre!
3781. Fim do Mundo! - “Muita gente está assustada com as previsões feitas para este final de ano. Isto
não passa de mais um momento de sensacionalismo, daquilo que é próprio de uma cultura cheia de
vulnerabilidade e insegurança. Dizem ser o dia 21 o “dia galáctico”, até interpretado como “fim do
mundo”. Apenas digo ser verdade que a profecia não é verdade. O profeta Daniel descreve o fim dos
tempos e a evidência da ressurreição (Dn 12, 1-3). Mas tal realidade só pode acontecer por uma
intervenção decisiva de Deus, quando cada pessoa receberá o destino de acordo com o seu proceder na
terra: uns para a vida eterna e outros para a ignomínia eterna. Daniel cita a sabedoria como aquilo que
constrói o destino das pessoas. Quem age com meios violentos não consegue fazer prevalecer o direito
de Deus. É a partir daí que vai acontecer o julgamento divino, “que tarda, mas não falha”. O que vai
ficar é a justiça divina e a glória para quem a faz acontecer”. (Dom Paulo Mendes Peixoto, Arcebispo
de Uberaba (MG).
3782. Fim do Mundo: os justos estarão com o Senhor! - “A meta da história está centrada no fato de
que é Deus quem a dirige, levando consigo a ideia de seu triunfo final sobre todo o mal. Isto significa
que o mundo tem uma meta, a consumação do plano de Deus. Cabe às pessoas uma atitude de
vigilância, porque há uma certeza de que o Senhor virá. Na visão bíblica, parece não existir fim do
mundo, mas fim dos tempos, que vai coincidir com o retorno de Jesus Cristo na glória de sua
ressurreição. Ele virá para julgar o mundo e a história. O povo eleito, disperso por toda a terra, será
reunido e os justos estarão definitivamente com o Senhor”. (Dom Paulo Mendes Peixoto, Arcebispo de
Uberaba (MG).
3783. Fim do Mundo: um dia chegará! - “O cristão deve ter em mente que o fim é acontecimento
presente, que influencia seu pensar, julgar e agir. Um presente que é passageiro, transitório, mas
apoiado na firmeza da Palavra do Senhor. Só Deus pode determinar o que chamamos de fim dos
tempos. O dia vai chegar, mas isto não está nas mãos dos homens, mas de Deus”. (Dom Paulo Mendes
Peixoto, Arcebispo de Uberaba (MG).

