Nº 0916

31/12/2012

3865. Evangelho de segunda-feira (31-12-2012) - S. Silvestre - 1Jo 2, 18-21; Sl 95, 1-2.11-13; 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: O tema de hoje é Deus Pai, criador do mundo, Jesus, verbo encarnado, que nos liberta, e
João Batista, que veio preparar a vinda de Jesus. Jesus ilumina nossos caminhos. Felizes de nós se o
reconhecemos e aceitamos ser iluminados por ele.
3866. Encerrando 2012... - “Deixo de lado o sonho que sonhava.
A miséria do mundo me revolta.
Quero pouco, muito pouco, quase nada.
A arquitetura que faço não importa.
O que eu quero é a pobreza superada,
a vida mais feliz, a pátria mais amada”.
(Trecho de um poema de Oscar Niemeyer, arquiteto, falecido em 2012, aos 104 anos)
3867. Homem, zelador do jardim de Deus! - “A arte não existe como resultado da mera materialidade.
Nem mesmo os animais podem ser artistas, pois agem pelo instinto. Somente ao homem, a quem Deus
incumbiu de cuidar de seu jardim, é que cabe, à imitação de Deus, moldar e transformar a natureza”.
(Leandro Arndt, historiador e estudante do Curso de Teologia da Arquidiocese de Brasília (DF)
3868. Na correria da vida - O Papa Bento XVI respondeu a um seguidor que lhe pediu “sugestões para
conseguir orar mais quando estamos tão ocupados com as solicitações de trabalho, da família e da
sociedade”. E o Papa: “Oferece tudo o que fazes ao Senhor, pede a sua ajuda em todas as
circunstâncias da vida e lembra-te de que Ele está sempre ao teu lado”.
Em outro “tweet”, o Papa diz: “A pessoa crente nunca está sozinha. Deus é a rocha segura sobre a qual
construir a vida e o seu amor é sempre fiel”, escreveu o Papa em resposta à questão “Como viver a fé
em Jesus Cristo num mundo sem esperança?”.
“No final do ano, peçamos que a Igreja, apesar dos seus limites, cresça sempre mais como casa de
Deus”, assinala um terceiro “tweet” do Papa Bento XVI, com data de 21 de dezembro de 2012.
3869. Dia Mundial da Paz - É já de longa tradição o Papa enviar ao mundo uma mensagem para o dia
Mundial da Paz, que ocorre sempre no dia 1º de janeiro. O tema para este ano de 2013 é “Bemaventurados os que trabalham pela Paz”. A cada ano que passa, esperamos por um mundo melhor. Que
em cada dia de 2013 que surge, possamos contribuir para que a Paz venha a ser realidade entre nós!
Para contribuir para que ela aconteça, a partir da mensagem do Papa elaboramos 31 breves reflexões
que estaremos publicando diariamente, a partir de amanhã, em nosso site, na página principal, em
“Reflita hoje...”. Confira: www.aparecidadasaguas.com

