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10811. Evangelho de sábado (31-12-2016) - 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: - Deixo Deus agir em meu coração ou fico colocando limites para tudo? - Agradeço a Deus
por habitar em mim? - Procuro ver Deus presente em tudo? - Sou um testemunho de Deus para meu
próximo? - Irradio luz e paz?
10812. A solidariedade amorosa cristã - A solidariedade amorosa cristã não é uma entidade do mundo
de fora, ao lado de estrelas, pedras, mercadorias, dinheiro, contratos. Se ela fosse uma entidade do
mundo de fora poderia ser ensinada e produzida! A solidariedade é uma entidade do mundo interior.
Solidariedade nem se ensina, nem se ordena, nem se produz. A solidariedade tem de brotar e crescer
como uma semente... Não se pode ordenar: “Seja solidário!” A solidariedade acontece como um
simples transbordamento!…” (Rubem Alves, divulgado por P. Ticão, de Guarulhos (SP)
10813. Nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer! - "Como Jesus, pertencemos
ao mundo inteiro, vivendo não para nós mesmos, mas para os outros. A alegria do Senhor é a nossa
força. Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. O amor, para ser
verdadeiro, tem de doer! Não basta dar o supérfluo a quem necessita, é preciso dar até que isso nos
machuque! Nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Buscando a face de
Deus em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os lugares, durante todo o tempo, e vendo a
Sua mão em cada acontecimento, isso é contemplação no coração do mundo!" (Madre Teresa de
Calcutá, divulgado por P. Ticão, de Guarulhos (SP)
10814. O Natal me deixa triste! - O Natal me deixa triste. Porque, por mais que o procure, não o
encontro. Natal é uma celebração. As celebrações acontecem para trazer do esquecimento uma coisa
querida que aconteceu no passado. A celebração deve ser semelhante à coisa celebrada. Não posso
celebrar a vida de Gandhi com um churrasco. Ele era vegetariano, amava os animais. Uma celebração
de Gandhi teria de ser feita com verduras, água, leite e um falar baixo. Mais a leitura de alguns textos
que ele deixou escritos. Assim Gandhi se tornaria um dos hóspedes da celebração. Agora, um visitante
de outro planeta que nada soubesse das nossas tradições, se ele comparecesse às festas de Natal, sem
que nenhuma explicação lhe fosse dada, ele concluiria que o objeto da celebração deveria ser um glutão,
amante das carnes, bebidas, do estômago cheio, das conversas em voz alta, do desperdício. Nossas
celebrações de Natal são como as cascas de cigarra agarradas às árvores. Cascas vazias, das quais a vida
se foi. Se perguntar às crianças o que é que está sendo celebrado, eles não saberão o que dizer. Dirão
que o Natal é dia do Papai Noel, um velho barrigudo de barbas brancas amante do desperdício, que
enche os ricos de presentes e deixa os pobres sem nada! (Rubem Alves, divulgado por P. Ticão, de
Guarulhos (SP)

