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3806. Evangelho de terça-feira (18-12-2012) - Jr 23, 5-8; Sl 71, 1-2.12-13.18-19; 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.
3807. Presépio Natural Mãos de Deus - “Espaço cultural-religioso a céu aberto, o Presépio Natural
Mãos de Deus, localizado no norte de Minas Gerais, em Grão Mogol, é um convite a todos que o
visitam a transcender e buscar a união com a natureza, consigo mesmo e com Deus. Rampas sinuosas
conduzem os visitantes, através dos três mil e seiscentos metros quadrados de rochas incrustadas no
morro, à lapa/manjedoura, às estátuas em pedra, cimento e pedra sabão dos reis magos, aos espaços
de meditação e preces . Inaugurado no dia 9 de dezembro de 2011 tem recebido inúmeros visitantes".
(Ênio José da Costa Brito, São Paulo (SP)
3808. Advento: preparando o Natal - Possa a preparação para o Natal, neste tempo do Advento, vos
recordar que Deus vem ao encontro de cada ser humano. Meditai a Palavra de Deus, precioso alimento
da vossa fé, para assim resplandecer nas vossas vidas a luz de Cristo que iluminou a gruta de Belém.
Que Ele vos abençoe!” (Papa Bento XVI)
3809. Árvore de Natal é sinal da luz de Cristo! - “Apesar das tentativas de se apagar o nome de Deus da
história, a sua luz continua a resplandecer sobre a humanidade através de Cristo”, frisou o Papa Bento
XVI na manhã do dia 14 de dezembro de 2012, ao receber em audiência a delegação da pequena cidade
molisana de Pescopennataro, na Itália, que neste ano doou ao Papa a árvore de Natal que ornamenta a
Praça São Pedro. O pinheiro foi iluminado na mesma tarde. Cada vez que o homem quis apagar no
mundo a luz acesa com o nascimento de Jesus, o resultado foi uma escuridão feita de horrores. A
iluminação da árvore de Natal na Praça São Pedro sugere a Bento XVI uma reflexão feita de luzes e
sombras. A primeira, deslumbrante, de Deus feito homem, “vindo para dissipar as trevas”. A segunda,
obra dos homens, quando nas várias épocas tentou apagar a luz de Cristo para acender flashes ilusórios
e enganadores, teve como consequência a abertura de períodos marcados por trágicas violências.
3810. Migrantes e Cristo, luz da humanidade! - Especificamente para este mês de dezembro de 2012, o
Papa Bento XVI propôs como Intenção Geral para o Apostolado da Oração o tema: “Para que, em
todo o mundo, os emigrantes sejam acolhidos, especialmente pelas comunidades cristãs, com
generosidade e autêntica caridade”. É um grande desafio! E o tema foi escolhido porque hoje, dia 18,
celebra-se o Dia Mundial do Migrante. E a Intenção Geral faz um apelo particular às comunidades
cristãs. Em sua mensagem para este dia “Dia Mundial do Migrante” o Papa convida: “As comunidades
cristãs reservem uma particular atenção aos trabalhadores migrantes e suas famílias, acompanhando-os
com a oração, a solidariedade e a caridade cristã, valorizando aquilo que enriquece reciprocamente e
promovendo novos projetos políticos, econômicos e sociais, que favoreçam o respeito pela dignidade
de cada pessoa, a tutela da família, o acesso a uma habitação condigna, ao trabalho e à assistência!”
E como Intenção Missionária para este mês, Bento XVI tinha proposto “Que Cristo Se revele a toda a
humanidade com a luz que procede de Belém e se reflete no rosto da sua Igreja”.

