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14145 (5355). Liturgia de 4ª feira - 12-12-2018 – Nossa Senhora de Guadalupe - (Gl 4, 4-7; Sl 95; Lc 1, 39-47)
– Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente,
a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou
Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em
seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito,
exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu
ventre! Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha
visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança
pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou,
porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu”. Então Maria
disse: “A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador”.
Recadinho: Sou devoto de Nossa Senhora? - Que lugar ela ocupa em minha vida? - Cada um manifesta sua devoção
usando para com ela o título que mais lhe fala ao coração. Que título mais me sagrada? - Apesar das dificuldades
da vida, posso dizer que Deus realiza maravilhas em mim? - Maria se dirigiu à casa de Isabel para ajudá-la. Procuro
estar disponível para servir?
14146 (5356). Nossa Senhora de Guadalupe. - Celebramos hoje N. Sra. de Guadalupe,
Padroeira da América Latina. Recordemos um pouco de sua história. Juan Diego, um
índio, nasceu em 1471, perto da cidade do México, na aldeia de Cautitlán, pertencente
aos índios Mazehuales. Conforme a lenda e tradição, no dia 9 de dezembro de 1531,
às 6h, quando o índio Juan Diego se dirigia de sua aldeia para a de Tolpetlac para
assistir uma função religiosa na missão franciscana de Tratetolco, ao chegar ao monte
Tepeyac, às margens do lago Texcoco, viu uma jovem de uns 15 anos, que lhe ordenou
ir falar com o bispo a fim de pedir-lhe que construísse um templo no vale próximo.
No mesmo dia, por volta das 17h, Juan Diego vê novamente a jovem. Fala que o bispo
não quis acreditar nele e pede que ela escolha outro mensageiro. A jovem, porém,
insiste que ele deve ir novamente falar com o bispo. No dia seguinte, 10 de dezembro,
às 15h, Juan Diego fala novamente com o bispo, que ainda não acredita e pede algum
sinal. Pela terceira vez a jovem lhe "aparece" e ordena a Juan Diego que volte ao monte no dia seguinte para
receber o sinal pedido pelo bispo.
14147 (10741). Guadalupe, a primeira evangelizadora da América! - Por que a Virgem Maria haveria de aparecer a
um índio falando em seu idioma nativo e querer chamar-se "de Guadalupe", um nome espanhol, que nada teria a
haver com o local de seu aparecimento, no México? Assim, Nossa Senhora deve ter chamado a si mesma como
"Aquela que esmaga a serpente". (em Asteca: Guadalupe!) A Virgem de Guadalupe "pode ser chamada, com todo
o direito, a primeira evangelizadora da América!" (S. João Paulo II, 06/05/1990)
14148 (5357). Surge a devoção! Surge a Padroeira! - Como o tio de Juan Diego estava doente, o índio não vai ao
monte. Na madrugada do dia 12 de dezembro, a doença do tio se agrava. Juan Diego sai de sua aldeia para buscar
um sacerdote, e rodeia o monte para não encontrar a virgem. Mas, assim mesmo, ela lhe "aparece", fala que seu
tio ficará curado, e pede que vá ao monte buscar rosas. Este seria o sinal. E, de fato, ao seu regresso, a virgem diz:
Estas diferentes flores são a prova, o sinal que levarás ao bispo. Diga-lhe que veja nelas meu desejo e execute
minha vontade. Na mesma hora em que Juan Diego encontra a jovem, ela "aparece" também a seu tio doente,
cura instantaneamente suas enfermidades e manifesta seu nome: "Sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe".
Após a quarta "aparição", Juan Diego leva em seu poncho, como prova, rosas frescas de Toledo (e isto em pleno
inverno mexicano). Na casa do bispo, por volta do meio dia, na hora que abriu o poncho onde estavam
embrulhadas as rosas, estava a imagem, a “Virgem de Tequatlaxopeuh", a mesma que hoje se venera na Basílica
de Guadalupe. Surgiu a devoção! Surgiu a Padroeira!
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