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12785. Leituras - 2ª feira de Páscoa - (09/04/2018) - Anunciação do Senhor! - Is 7, 10-14; 8,10; Sl 39; Hb 10,
4-10; Lc 1, 26-38 - Naquele tempo, no sexto mês, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma
cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem
chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou
onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!” Maria ficou
perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação.
O Anjo, então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de
Deus. Eis que conceberás e darás à Luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado
Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os
descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim!”
Maria perguntou ao Anjo: “Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?” O Anjo respondeu: “O
Espírito virá sobre Ti, e o poder do Altíssimo Te cobrirá com sua sombra. Por isso, o Menino que vai nascer será
chamado Santo, Filho de Deus! Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês
daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível!” Maria, então, disse: “Eis aqui a Serva
do Senhor! Faça-se em mim segundo a Tua palavra!” E o Anjo retirou-se.
Recadinho: - Tenho consciência de que os dons que Deus me dá são para serem colocados a serviço? - Será
que não corro o risco de, às vezes, querer tirar vantagem em proveito próprio dos dons que Deus me dá? - - O
que faço quando percebo um certo desânimo no servir? - Será que tenho consciência de que minha vida tem
que ser portadora de Paz? - Tenho coração agradecido para com aqueles que servem em minha comunidade? Colaboro com eles segundo minhas possibilidades?
12786. Anunciação do Senhor! - A Solenidade da Anunciação do Senhor leva-nos ao momento do anúncio
que o Arcanjo São Gabriel fez à Virgem Maria, que seria a Mãe do Filho de Deus. No momento em que, plena
de fé, Maria diz: “Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra”, ela concebeu o Verbo
Divino. A concepção do Filho de Deus se deu em função da Fé de Maria na palavra do Arcanjo Gabriel que
era portador da mensagem divina. Maria, ao acolher a Palavra de Deus anunciada pelo Arcanjo, passou a ter o
Filho de Deus.
12787. A cena desenvolve-se na cidade de Nazaré, na Galileia - Maria estava no interior de sua casa, quando o
anjo Gabriel lhe apareceu e lhe dirigiu a saudação. “Ave!”, “salve!”, “alegre-se!” São fórmulas de saudação. É
um resumo do desejo de todos os bens. A expressão “o Senhor está contigo!” manifesta uma união íntima
entre Deus e Maria. Deus se compraz em estar com as almas santas e estas sentem-se felizes em se unirem
espiritualmente a Ele.
O Senhor está com ela para a assistir, proteger e socorrer, mas também com sua presença corporal. Aos outros
a Graça é concedida em partes ou graus de intensidade diversa. A Maria, porém, em grau muito elevado, em
plenitude. Desde o primeiro instante de sua existência, Maria foi sempre cheia da Graça de Deus. Maria, depois
de seu Filho, é a mais bem dotada da Graça divina, em consideração à sua maternidade divina, de modo que
chega a ser o canal de todas as graças recebidas por nós.
12788. Jesus vem até nós para nos salvar! - Com a celebração da Anunciação do Senhor, celebramos também o
momento no qual o Filho de Deus assumiu a natureza humana, e também o momento em que Ele participou
de nossa história para nos salvar. Celebramos a iniciativa de nos salvar, que vem de Deus, sim. Mas Ele conta
com a nossa cooperação. E hoje, de forma muito especial, vemos a participação de Maria na salvação da
humanidade que, com o seu “sim”, com a sua Fé, abriu as portas da humanidade, decaída pelo pecado, para a
salvação que Deus nos oferece. A humildade atrai as bênçãos de Deus, como as atraiu sobre a Virgem Maria.
O anjo a chama de “cheia de graça” e ela responde como “serva do Senhor”. Maria teve motivos e de nada se
orgulhou! Porque é “cheia de Graça”, Maria é vencedora do pecado, da concupiscência e da morte. Porque é
“cheia de Graça”, Maria é a Co-redentora, a Rainha dos Céus e da Terra, a Medianeira, superior aos anjos e
santos.
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Anunciação! - Aceitando ser Mãe do Salvador Maria assume com humildade! Anunciemos!
Anuncie conosco! - contato@aparecidadasaguas.com
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