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9352. Evangelho de 5ª feira (31-12-2015) - S. Silvestre I Papa - 1Jo 2, 18-21; Sl 95; 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: Deus é Pai, criador do mundo. Jesus, verbo encarnado, que nos liberta. João Batista veio
preparar a vinda de Jesus. - Jesus ilumina meus caminhos? Aceito ser iluminado por Ele?
9353. Se o grão de trigo não morre, não pode dar fruto! - “Jesus deu o exemplo e, mesmo sendo igual a
Deus, se humilhou e se fez servo por nós. Este estilo nos salvará, nos dará alegria e nos tornará
fecundos, porque este caminho de negar a si mesmo é para dar vida, é contra o caminho do egoísmo,
de estar apegado a todos os bens só para mim... Este caminho é aberto aos outros, porque esse
caminho que Jesus trilhou, de anulação, esse caminho foi para dar vida. O estilo cristão é precisamente
esse estilo de humildade, de doçura, de mansidão. Quem quer salvar a própria vida a perderá, porque se
o grão de trigo não morre, não pode dar fruto". (Papa Francisco, 06/março/2014)
9354. Seguir Jesus é alegria! - “A alegria é Jesus quem nos dá. Seguir Jesus é alegria, mas seguir Jesus
com o estilo de Jesus, não com o estilo do mundo. Seguir o estilo cristão significa percorrer o caminho
de nosso Senhor, cada um do jeito que pode, para dar vida aos outros, não para dar vida a si mesmo. É
o espírito da generosidade! O nosso egoísmo nos faz querer parecer importantes diante dos outros. Mas
o livro da Imitação de Cristo nos dá um conselho belíssimo: “Ama o fato de não seres conhecido e de
seres julgado como nada!” É a humildade cristã, que Jesus praticou primeiro. Esta é a nossa alegria e
esta é a nossa fecundidade: estar com Jesus. Outras alegrias não são fecundas; só pensam em ganhar o
mundo inteiro, mas, no final, perdem a vida. Que nosso Senhor nos ensine um pouco desse estilo
cristão de serviço, de alegria, de rebaixamento de nós mesmos e de fecundidade com Ele, como Ele
quer". (Papa Francisco, 06/março/2014)
9355. Engrandecer o coração! - “Para sermos misericordiosos, é preciso “engrandecer o coração”,
porque um coração pequeno é egoísta e incapaz de misericórdia. Engrandecer o coração! “Mas eu sou
um pecador!” “Olha só o que esse aí fez, aquele lá…, mas eu também fiz muita coisa! Quem sou eu
para julgar?” Essa frase, “Quem sou eu para julgar isto, quem sou eu para falar disto, quem sou eu, que
fiz as mesmas coisas ou piores?...” E Jesus nos diz: “Não julguem e vocês não serão julgados! Não
condenem e não serão condenados! Perdoem e serão perdoados! Deem e receberão!” (Lc 6, 36-38) A
generosidade do coração! E o que nos será dado? Uma medida boa, cheia e transbordante nos será
vertida. Esta é a imagem das pessoas que iam receber o trigo com o avental e alargavam o avental para
receber mais. Se você tem um coração grande, você pode receber mais. E o coração grande não
condena, mas perdoa, esquece, porque Deus esqueceu os meus pecados; Deus perdoou os meus
pecados. Engrandecer o coração! Isso é bonito! Sejam misericordiosos!” (Papa Francisco,
17/março/2014)

