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9315. Evangelho de domingo 4º do Advento (20-12-2015) - Antífona: Ó Chave de Davi! - Mq 5, 1-4ª; Sl 79;
Hb 10, 5-10; Lc 1, 39-45 - (Visitação)- Lc 1, 39-47 - 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: - Creio realmente no Natal de Jesus? - Em que consiste para mim a celebração do Natal? Estou preparado para celebrá-lo bem? - Sinto-me mais perto de Jesus? Por quê? - Maria faz um gesto de
humildade visitando sua prima. Em seu contexto de vida social é fácil ser humilde?
9316. Novena de Natal - 2015 - Com Maria e José a caminho de Belém. 5º dia: Pôr-se a caminho do Reino!
Cântico introdutório - É graça divina poder estar juntos, reunidos no Senhor. Invoquemos a Santíssima
Trindade, comunhão eterna de vida, de amor e de misericórdia. Amém!
Confirmai-nos, Senhor, em vosso amor e guiai-nos em vosso caminho de salvação. Derramai sobre nós, a luz de
vosso Espírito! Iluminai vosso povo com vossa luz divina, e tornai fecunda nossa vida em vosso amor. Fazei
frutificar em bondade e paz nossas atitudes cristãs! Abri nosso coração e nossos lábios para que nasça em nossa
vida o verdadeiro louvor e gratidão. Amém!
Palavra de Deus - Lc 1, 39-45 - Deus manifesta-se a nós por meio das pessoas. Isabel alegrou-se com a visita de
Maria, pois compreendeu que ela era portadora da salvação, Jesus:
Maria partiu em viagem, indo às pressas para a região montanhosa, para uma cidade da Judéia. Entrou na casa de
Zacarias e cumprimentou Isabel. Logo que Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou em seu seio, e
Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: “Tu és bendita entre as mulheres e bendito é o fruto
de teu ventre! E como me é dado que venha a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que chegou a meus
ouvidos a voz de tua saudação, o menino saltou de alegria em meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou
que se cumpriria o que lhe foi dito da parte do Senhor!”
Refletindo... - Deus podia ter escolhido outro jeito de nos manifestar seu amor e sua redenção em Jesus. Mas,
Ele preferiu agir do modo mais simples, de um modo que todos somos capazes de compreender. Por isso,
Isabel, criatura de Deus, compreendeu de imediato quem era Maria: a Mãe do Salvador! Alegrou-se imensamente.
A atitude de Isabel deve ser a nossa também. Será que nos alegramos com a certeza de que Deus nos ama?
Quando ouvimos sua Palavra? Quando vemos a caridade e a justiça serem praticadas? O Senhor espera que
nossa vida de cada dia seja vivida na alegria, no testemunho, no diálogo, no serviço de amor.
Suplicando... - Elevemos, com a força de nossa fé, nossos clamores ao Senhor, nosso Deus, que vem em nosso
auxílio. Fazei-nos, Senhor, sinais de vosso amor! Fortalecei vossa Igreja em sua missão, e que ela espalhe com
alegria a semente da verdade. Iluminai as Comunidades cristãs, para que sejam sempre fortes na esperança e
unidas na caridade. Fazei nos alegrar com o encontro convosco em nossa fé e em vossa Palavra, na comunhão
fraterna e na prática do bem. Guardai as mamães que a exemplo de Maria e de Isabel, se alegram com a certeza
de vosso amor divino.
Cheios de admiração e de fé pela imensidão do amor do Senhor por nós, rezemos confiantes: Pai Nosso....
Senhor Deus, nós vos pedimos com toda nossa fé. Se vos agradam nossas preces, atendei-nos, e dai-nos a graça
de vos servir em cada em vosso Filho Jesus. Amém!
Vivenciando... - Hoje vimos quanta alegria nos traz a presença do Senhor. Isabel, imagem do povo pobre e
desprezado no mundo, soube reconhecer a presença do Senhor na história do mundo. Esforcemo-nos para
sermos mais autênticos, mais comprometidos com as coisas divinas. Voltemos nossa vida em cada dia para o
mistério do amor encarnado, nascido e presente entre nós.
Caminhando... - Maria sempre nos aponta para Jesus. Ainda mais: caminha conosco, como caminhou para
encontrar-se com Isabel. Por isso, rezemos: Ave-Maria, cheia de graça... Fortalecei-nos, Senhor, em vosso amor.
Amém! Guiai-nos no caminho de Jesus. Fortalecei nossa vida em vossa misericórdia e santificai-nos. Estendei
sobre nós vossa mão divina, e abençoai-nos. Continuemos unidos na fraternidade. Alegremo-nos com a vida de
nossos irmãos e irmãs, e com a certeza do amor do Senhor por nós. Vamos em paz. Amém!

