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9313. Evangelho de sábado (19-12-2015) - Antífona: Ó Raiz de Jessé! - Jz 13, 2-7.24-25ª; Sl 70; Lc 1, 5-25 - No tempo de Herodes,
rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, pertencente à classe de Abias; sua mulher era uma descendente de Aarão e
chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e seguiam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não
tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ora, quando Zacarias estava exercendo as funções
sacerdotais diante de Deus, ao chegar a vez de sua classe, ele foi sorteado segundo o costume dos sacerdotes, para entrar no
santuário do Senhor e lá oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava em oração, lá fora, no momento de se oferecer o
incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e cheio de
medo. Mas o anjo lhe disse: “Não tenhas medo, Zacarias, porque tua oração foi atendida: Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, a
quem darás o nome de João. Ficarás feliz e radiante, e muitos se alegrarão quando ele nascer. Porque ele será grande diante do
Senhor; não tomará vinho nem qualquer bebida forte; desde o seio de sua mãe será cheio do Espírito Santo e reconduzirá muitos
filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Caminhará diante dele com o espírito e o poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais
aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto”. Zacarias disse ao anjo:
“Como terei certeza disto? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada”. Respondeu-lhe o anjo: “Eu sou Gabriel. Estou
sempre diante de Deus, e fui enviado para te falar e anunciar esta boa nova. Ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que se
realizarem estas coisas, já que não acreditaste em minhas palavras, que hão de cumprir-se a seu tempo”. Entretanto, o povo
esperava Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Mas quando saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera uma
visão no santuário. Quanto a ele, fazia-lhes sinais, continuando mudo. Completados os dias de seu ministério, ele voltou para casa.
Algum tempo depois, sua esposa Isabel concebeu e ficou escondida por cinco meses. “Assim, dizia ela, agiu o Senhor em meu
favor, no tempo em que se dignou acabar com a humilhação que eu sofria entre o povo”.
Recadinho: - Minha vida é um anúncio da presença de Deus em meu coração? - Coloco meus planos e projetos nas mãos de Deus?
- Compreendo a presença e a ação de Deus mesmo naquilo com que sonho mas não consigo? - De mim podem dizer que cumpro
os preceitos, os mandamentos do Senhor? - Agradeça a Deus o grande dom da Fé e a força que dele recebe para a testemunhar.

9314. Novena de Natal - 2015 - Com Maria e José a caminho de Belém. 4º dia: Ressoou o convite divino!
Cântico introdutório... - Como é bom estarmos juntos e ouvir a voz do Senhor que nos chama para junto dele. Invoquemos
o Nome santo do Senhor, Trindade divina, comunhão eterna de amor. Amém!
Ouvindo vossa voz que nos chama, queremos vos seguir, Senhor, com alegria e devoção. Fazei-nos caminhar, na paz!
Vossa voz ressoa por toda a terra, e é feliz quem a escuta e a guarda em seu coração, como Maria. Com Maria, caminhamos
na estrada da salvação, que é Jesus! Tornai fecunda nossa vida, nossos gestos, atitudes e palavras! Amém!
Palavra de Deus - Lc 1, 34-38 - Maria ficou surpresa com o anúncio do Anjo Gabriel, mas dispôs-se inteiramente nas mãos
do Senhor, fazendo-se servidora, “escrava” de seu amor libertador:
Maria perguntou ao anjo: “Como será isto, se eu não vivo com um homem?” Respondeu-lhe o anjo: “O Espírito Santo
descerá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer será chamado Filho
de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho em sua velhice e está no sexto mês aquela que era chamada
estéril, porque nada é impossível para Deus”. Disse então Maria: “Eis aqui a serva do Senhor, faça -se em mim segundo a
tua palavra”. E o anjo retirou-se de sua presença”.
Refletindo... - São muitas as vozes que ressoam em nossos ouvidos, dentro de nossas casas, nas ruas, nas praças....
Devemos nos perguntar o que essas vozes estão querendo nos comunicar. Será que elas nos trazem aquilo que precisamos,
aquilo que favorece nosso crescimento, nosso compromisso com a vida e com a dignidade humana?
Maria ouviu o que veio de Deus. Escutou humildemente a voz do Senhor, e por isso, ela pode dizer com toda a força de sua
alma: “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra”. O jeito de Maria precisa ser também nosso jeito
de viver a fé, de ser cristão. O Senhor nos ajude aprender do jeito de Maria.
Suplicando... - Reunidos no Senhor, elevamos a Ele nossos rogos. Deus que é muito bom para conosco nos escuta. Por isso,
digamos confiantes: Dai-nos, Senhor, a graça de vosso amor! Fortalecei a Igreja em sua missão, inspirai-lhe as atitudes que
ajudem o povo caminhar na esperança e na paz. Guardai todos os que trabalham com humildade, ajudando a todos a
viverem com dignidade e esperança. Conformai nossa vida à vossa vontade, para que alcancemos a santidade e a disposição
em vos servir com sinceridade, a exemplo de Maria. Fazei-nos fervorosos na fé, vigorosos na caridade e sempre atentos às
necessidades dos mais pobres que nós. Deus de bondade, estendei sobre nós vossas mãos e guardai-nos dos perigos. Amém.
Vivenciando... É uma riqueza que não dá para medir, quando nos reunimos na fé, e celebramos a vida. Nosso encontro é
apenas uma centelha do grande encontro de Deus com a humanidade: Jesus, nascido de Maria e Redentor nosso. Tenhamos
também um coração simples, humilde e acolhedor como o de Nossa Senhora. Assim compreendemos, experimentamos e
vivemos a amor do Senhor por nós.
Caminhando... - Nós que escutamos a voz do Senhor, por meio de sua Palavra, saudemos àquela que será sempre uma fonte
de inspiração para nós e nossas Comunidades: Maria, a Mãe de Jesus! Ave, cheia e graça! Guardai-nos, ó Senhor, em vossa
paz. Conservai-nos no caminho de Jesus. Iluminai-nos e santificai-nos pelo vosso Santo Espírito. Abençoai-nos.
O Senhor nos sustenta em nossa vida com sua misericórdia, pois deseja nossa paz e felicidade. Continuemos unidos no
Senhor, e que Ele nos acompanhe sempre. Amém!

