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1766. Evangelho de domingo - Assunção de Nossa Senhora - (21-08-2011) - 1ª leit Ap 11, 19a; 12, 1.36a.10; Sl 44, 10bc. 11 e 12ab e 16; 2ª leit 1Cor 15, 20-27ª; Lc 1, 39-56 - Maria se pôs a caminho e dirigiuse às pressas para uma cidade de Judá, situada na região montanhosa. Ao entrar na casa de Zacarias,
saudou Isabel. No momento em que Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança que estava em seu seio
exultou da alegria. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou com voz forte: “Bendita és tu entre
as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre! Que mérito tenho eu para que a mãe do meu Senhor me
venha visitar? Logo que meus ouvidos ouviram tua saudação, a criança exultou de alegria em meu seio.
Feliz és tu, que acreditaste na realização de todas as coisas que o Senhor te disse”. Maria disse, então:
“Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou
para a condição humilde de sua serva. Por isso, de agora em diante, todas as gerações dirão que sou
feliz! O Todo-poderoso fez em mim coisas maravilhosas: Santo é seu nome. De geração em geração ele
derrama sua misericórdia sobre aqueles que o temem. Manifestou a força de seu braço e dispersou os
homens que tinham orgulho no coração. Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os de
condição humilde. Enriqueceu de bens os que têm fome e despachou os ricos de mãos vazias.
Lembrando-se de sua misericórdia, abriu os braços para acolher Israel, seu servo, conforme tinha
prometido a nossos pais, a Abraão e a seus filhos, para sempre”.
Maria ficou com Isabel por uns três meses e depois voltou para sua casa.
Recadinho: - Como você encara o dever para com seus irmãos de sangue? - Como você manifesta
humildade? - Que lugar Nossa Senhora ocupa em sua vida? - Qual o ato de devoção a Nossa Senhora
que mais lhe agrada? - Você se considera uma pessoa de bom coração?
1767. Assunção de Nossa Senhora aos céus - A Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, no Brasil,
não é mais celebrada no dia 15 de agosto, mas no domingo seguinte. Estamos celebrando hoje, dia 21
de agosto. Há, porém, lugares onde continua sendo celebrada no dia 15 de agosto, principalmente onde
é feriado municipal. Ressaltamos a informação, com uma prece: Guiai-nos, Mãe Assunta, para o Cristo
pão Eucarístico, para que possamos reconhecê-lo, ao partir nosso pão, com os irmãos mais
necessitados! Guiai-nos, Mãe Assunta, para a verdadeira paz de coração, até que possamos, como vós,
cantar: “Minha alma glorifica o Senhor!” Veja em ‘Nossa Senhora’, nosso trabalho em torno ao tema:
PPS: http://www.aparecidadasaguas.com/pps/index.html
E-book: http://www.aparecidadasaguas.com/pps/index.html
1768. Encerra-se hoje, em Madri, a Jornada Mundial da Juventude - Os jovens, presentes em Madri
provenientes do mundo inteiro, tiveram nos meses passados um válido instrumento para aprofundar o
significado da Jornada Mundial da Juventude: a Mensagem de Bento XVI, publicada em agosto do ano
passado e suas mensagens transmitidas pessoalmente nestes dias, culminando com a Eucaristia de hoje.
O tema escolhido foi: "Enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé", extraído de uma passagem da
Carta de São Paulo aos Colossenses (2, 7).
1769. O Papa Bento XVI insiste: - "A fé cristã não é só crer em verdades, mas é antes de tudo uma
relação pessoal com Jesus Cristo. Somente entrando em relação pessoal com Jesus, descobrimos a
nossa verdade e descobrimos que, na sua amizade, a vida cresce e se realiza em plenitude”.
"Enraizados" e "edificados". Esses dois termos evocam as imagens da árvore e da casa. Uma referência
particularmente apropriada para o árduo percurso que os jovens devem fazer: De fato, o jovem é como
uma árvore em crescimento: para desenvolver-se bem precisa de raízes profundas que, em caso de
tempestade de vento, mantenham-no firme no solo. Do mesmo modo, também a imagem do edifício
em construção evoca a exigência de boa fundamentação, para que a casa seja sólida e segura."
"A opção de crer em Cristo e de o seguir não é fácil. É dificultada pelas nossas infidelidades pessoais e
por tantas vozes que indicam caminhos mais fáceis. Não vos deixeis desencorajar. Procurai antes o
apoio da Comunidade cristã. Se nenhum homem é uma ilha muito menos o é o cristão, que descobre
na Igreja a beleza da fé partilhada".

