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10790. Evangelho de domingo - Natal de Jesus (25-12-2016) - Missa vespertina: Is 62, 1-5; Sl 88; At 13, 16-17.2225; Mt 1, 18-25 (longa Mt 1, 1-25); Missa da noite: Is 9, 1-6; Sl 95; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14; Missa da aurora: Is 62,
11-12; Sl 96; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20; Missa do dia: Is 52, 7-10; Sl 97; Hb 1, 1-6; Jo 1, 1-5.9-14 (longa Jo 1, 1-18) Por aqueles dias, saiu um decreto do imperador César Augusto, para ser recenseada toda a terra. Este
recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirínio governador da Síria. E todos iam recensear-se, cada
qual em sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até a Judéia, à cidade
de Davi, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de Davi, a fim de recensear-se, com Maria, sua mulher, que
estava grávida. E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias em que ela deveria dar à luz. Assim
teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, porque não havia lugar para
eles na hospedaria. Na mesma região, encontravam-se alguns pastores que pernoitavam nos campos, guardando
seus rebanhos durante a noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu em volta deles.
Tiveram muito medo. Disse-lhes o anjo: - Não tenham medo. Eu lhes anuncio uma grande alegria, a vocês e a
todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu um salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal
para que possam identificá-lo: Vocês encontrarão um Menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. De
repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: “Glória a Deus nas
alturas, e paz na terra aos homens por ele amados!”
Recadinho: - Você vive em paz? - O que faz em favor da paz? - Como está sendo seu Natal? - O que é mais
importante para você? - Em que consistiu sua preparação para o dia de hoje, o Natal?

10791. Hoje é Natal! Nós pedimos um presente! - Mais que um presente, quem acolher nosso pedido
de hoje estará fazendo um gesto de apostolado de grande valor e pouquíssimo esforço. E nos
dirigimos, é claro, a todos os que de certo modo fazem parte de nosso grupo “Vivências”, que envolve
nosso site, nosso boletim diário, e todo o conteúdo que divulgamos, buscando fazer com que Jesus
renasça mais cada dia em nossos corações!
Um pedido e uma sugestão! Nossos trabalhos, que têm uma equipe de dez pessoas que assumiram
dedicar-se a eles gratuitamente como forma de apostolado, estão à disposição de todos. Nosso boletim
diário “Vivências” pretende logo mais atingir trinta mil e-mails diários. Mas… dizemos isso porque…
contamos com sua generosidade! Pare. Pense um pouco. Encontre pelo menos uma pessoa para que
seu e-mail seja inscrito em nosso grupo. Será mais uma! Mais uma só de cada um… E assim
passaremos e muito dos trinta mil! Hoje é Natal! Hoje é festa! Que seja mais festa ainda em seu
coração, com a aceitação da sugestão que lhe deixamos hoje, desejando que Jesus renasça cada dia mais
em seu coração, e será sempre Natal!
Falei em sugestão! Sim. Quer participar de nosso grupo? Quer dar-nos uma ajudinha? Em nosso
boletim de ontem narramos um fato marcante: O morador de rua tinha só seis reais! Pegou seu lanche
lá na Praça da Sé, em São Paulo (SP) e entregou três notas de dois reais que seriam para ajudar na
preparação da próxima reza do terço e lanche ali na praça com os moradores de rua! (Para se comunicar
conosco: contato@aparecidadasaguas.com)
10792. É Natal! Estudantes doam 7 mil horas para os marginalizados de Roma - Os estudantes da
Pontifícia Universidade Lateranense, de Roma, inspirados no Papa Francisco, doarão 50 horas de seu
tempo livre no Tempo de Natal em favor de quem passa por situações de dificuldades em Roma. Ima
semana atrás 130 estudantes já tinham aderido à iniciativa “50 horas para Roma” da Pastoral
Universitária do Ateneu Pontifício e doam 50 horas para assistir pessoas que vivem na marginalidade,
na pobreza, enfim, aqueles que vivem nas “periferias existenciais” da Cidade Eterna. A iniciativa
inspira-se no célebre discurso do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia,
em 30 de julho/2016, onde alertava os jovens quanto à tentação de cair no “sofá-felicidade”.
“Um sofá, como aqueles que existem agora, modernos, com massagens para dormir incluídos, que
garantem horas de tranquilidade para transferir-nos no mundo dos videogames e passar horas diante do
computador. Um sofá contra todo tipo de dor e temor! Um sofá que nos faça estar fechados em casa,
sem nos cansarmos nem nos preocuparmos! O “sofá-felicidade” é provavelmente a paralisia silenciosa
que mais pode nos arruinar, que mais pode arruinar a juventude!” Os estudantes estão realizando suas
atividades junto às organizações que sempre estiveram no trabalho com “os últimos”.

