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14125 (10721). Liturgia de sábado - 08-12-2018 – Imaculada Conceição de Nossa Senhora - (Gn 3, 9-15.20; Sl 97;
Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38) – 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: Maria se assustou e é perfeitamente compreensível! Quantos de nós se assustam diante das
responsabilidades da vida! É hora de rezarmos, colocar tudo nas mãos de Deus e agir, buscando fazer o que está a
nosso alcance. Confie e... coragem!
14126 (12209). Solenidade da Imaculada Conceição - 08 – dezembro. - Em meio aos
descaminhos da vida, o Povo de Deus, confiou sempre em Maria. É ela que nos ampara
e incentiva na caminhada. É a luz que nos guia! A ela nós recorremos, pedindo sua
proteção. A ela aclamamos, Virgem gloriosa e bendita!
14127 (5339). O “sim” de Maria repete-se em toda a sua vida. - “Maria deve renovar a
fé profunda com a qual disse “sim” na Anunciação; deve aceitar que na precedência
havia o Pai verdadeiro e próprio de Jesus; deve saber deixar livre aquele Filho que gerou
para que siga a sua missão. E o “sim” de Maria à vontade de Deus, na obediência da
fé, repete-se ao longo de toda a sua vida, até o momento mais difícil, aquele da Cruz”. (Bento XVI, 19/dezembro/2012)
14128 (5341). Maria, modelo de Fé! - “Maria é modelo de fé da Igreja, que tem como centro Cristo, encarnação do
amor infinito de Deus. A sua fé, porém, recebe uma luz nova quando o anjo lhe anuncia: “Tu serás a Mãe do Redentor!”
Nela se cumpre a fé do povo de Israel. A principal ajuda que a Igreja é enviada a levar à humanidade é Cristo e o seu
Evangelho. Ela não anuncia a si mesma, mas anuncia o amor de Cristo, que renova o mundo. A Igreja aprende isto,
pelo exemplo do amor de Maria”. (Papa Francisco, 23/outubro/2013)
14129 (9275). Oração à Imaculada! - Virgem Santa e Imaculada, a Ti, que és a honra do nosso povo e a defensora
atenta da nossa cidade, a Ti nos dirigimos com confiança e amor. Tu és a Toda Bela, ó Maria! Em Ti não há pecado!
Suscita em todos nós um renovado desejo de santidade: brilhe na nossa palavra o esplendor da caridade, habitem no
nosso corpo pureza e castidade, torne-se presente na nossa vida toda a beleza do Evangelho. Tu és a Toda Bela, ó
Maria, Em Ti se fez carne a Palavra de Deus! Ajuda-nos a permanecer na escuta atenta da voz do Senhor: nunca nos
deixe indiferentes o grito dos pobres, não nos encontre distraídos o sofrimento dos doentes e dos carecidos, comovamnos a solidão dos idosos e a fragilidade das crianças, seja sempre amada e venerada por todos nós cada vida humana.
Tu és a Toda Bela, ó Maria! Em Ti, a alegria plena da vida bem-aventurada, com Deus! Faz com que não percamos o
significado do nosso caminho terreno, ilumine os nossos dias a luz gentil da fé, oriente os nossos passos a força
consoladora da esperança, anime o nosso coração o calor contagioso do amor, permaneçam os olhos de todos nós
bem fixos em Deus, onde há a verdadeira alegria. Amém!” (Papa Francisco, 08 de dezembro/2013, Praça de Espanha,
Roma, diante do monumento à Imaculada.)
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