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14140 (6824). Liturgia de 3ª feira - 11-12-2018 – (Is 40, 1-11; Sl 95; Mt 18, 12-14) – Jesus disse aos seus discípulos:
Que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas, e uma
delas se perde, não deixa ele as noventa e nove nas
montanhas, para procurar aquela que se perdeu? Em
verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com
ela, do que com as noventa e nove que não se perderam.
Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que
se perca nenhum desses pequeninos.
Recadinho: - Sou às vezes como ovelha perdida? - É fácil
voltar ao rebanho de Cristo? - Por que ir atrás de uma
ovelha quando há outras 99 no rebanho? Seria porque aquela, apesar de ser uma só também é importante? Considero-me uma ovelha que o Senhor cuida com carinho e atenção apesar das dificuldades da vida? - Ou faço
parte daqueles que se julgam abandonados, desprezados por Deus?
14141 (3775). Natal: festa do Filho de Deus. - “Na sociedade dos consumos, em que se busca a alegria nas coisas,
João Batista nos ensina a viver de uma forma essencial, para que o Natal seja vivido não só como uma festa
exterior, mas como a festa do Filho de Deus que veio para trazer aos homens a paz, a vida e a alegria verdadeira.
À materna intercessão de Maria, Virgem do Advento, confiamos o nosso caminho de encontro com o Senhor que
vem, para estarmos prontos para acolher, no coração e em toda a vida, o Emanuel, o Deus-conosco!” (Papa Bento
XVI, 09 de dezembro de 2012)
14142 (6825). Presépio: encontro de refugiados e imigrantes! - “Todo presépio nos mostra Jesus, juntamente com
Maria e São José, na gruta de Belém. Deus quis nascer em uma família humana, quis ter uma mãe e um pai. José,
Maria e Jesus experimentam a condição dramática de refugiados, marcada pelo medo, pela incerteza e pelo
incômodo. Infelizmente, em nossos dias, milhões de famílias podem se identificar com esta triste realidade. Quase
todos os dias, a televisão e os jornais transmitem notícias de refugiados, que fogem da fome, das guerras e de
outros graves perigos, à busca de segurança e de uma vida digna, para si e para suas famílias. Em terras distantes,
mesmo quando encontram trabalho, nem sempre os refugiados e imigrantes encontram uma verdadeira acolhida,
respeito e apreço pelos valores dos quais são portadores. Suas legítimas expectativas se deparam com situações
complexas e dificuldades que parecem, às vezes, intransponíveis!” (Papa Francisco, 29/dezembro/2013)
14143 (3778). Direitos Humanos: a sua voz vale! - “Mesmo nas sociedades com um bom histórico, há espaço para
melhorias. Nenhum país conseguiu garantir que todos os seus habitantes sejam capazes de participar plenamente
na vida pública, incluindo o direito de ser eleito para um cargo público e de ter igual acesso aos serviços públicos.
Promulgar novos direitos ou remover leis injustas nem sempre é suficiente. Muitas vezes, a discriminação persiste
na prática, criando barreiras e mentalidades que podem ser difíceis de superar. A lei internacional é clara: não
importa quem você é, ou onde você vive, a sua voz vale. Neste dia, vamos nos unir para defender o seu direito de
ser ouvido”. Ban Ki-moon, Secretário-Geral da ONU, em sua mensagem para o Dia dos Direitos Humanos (10
de dezembro de 2012).
14144 (10715). Transmitir a fé implica em passar o testemunho. - “Transmitir a fé, essa herança preciosa, requer
empenho e determinação. Não se trata de jogá-la ao ar e quem pegar, pegou e quem não pegar, fica sem nada.
Para transmitir essa herança é preciso entregá-la pessoalmente, tocar a pessoa para quem você quer doar. Como
na prova de revezamento, tem que “passar o bastão”, passar o testemunho!” (Papa Francisco, julho/2013, aos
bispos do Brasil no contexto da Jornada Mundial da Juventude)
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