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14158 (10729). Liturgia de sábado - 15-12-2018 – (Eclo 48, 1-4.9-11; Sl 79; Mt 17, 10-13) - Ao descerem do monte,
os discípulos perguntaram a Jesus: “Por que os mestres da Lei dizem que Elias
deve vir primeiro?” Jesus respondeu: “Elias vem e colocará tudo em ordem.
Ora, eu vos digo: Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário,
fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será
maltratado por eles”. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes
falava de João Batista.
Recadinho: João Batista veio com a missão profética de levar o povo de Deus
a uma conversão interior. Assim, ele abriu os caminhos para o Senhor e
anunciou a todos a salvação de Jesus Cristo. O anúncio de Elias, assim como
o de João Batista, tinha como finalidade levar o povo a uma verdadeira
conversão. Esse tempo que antecede o Natal é propício para que nós, também,
estejamos de coração aberto a fim de que aconteçam em nós as grandes
transformações que Deus quer operar na nossa vida.
14159 (10732). Conhecer a Bíblia não significa saber amar. - “O primeiro ensinamento na parábola do bom
samaritano (Lc 10, 30-37) é este: não é automático que quem frequenta a casa de Deus e conhece a sua misericórdia
sabe amar o próximo. Você pode conhecer toda a Bíblia, toda a teologia, mas o amor... vai por outro caminho!
Diante do sofrimento de tanta gente que sofre fome, violência e injustiças, não podemos ser meros espectadores.
Ignorar o sofrimento do homem significa ignorar Deus!” (Papa Francisco, 27/abril/2016)
14160 (6842). Natal, ser dom para os outros, a exemplo de Maria! - “A atitude de Maria de Nazaré nos mostra que
“o ser” vem antes do “fazer”, e que é necessário deixar-se fazer por Deus para ser verdadeiramente como Ele nos
quer. Maria é receptiva, mas não passiva. Como, a nível físico, recebe o poder do Espírito Santo, mas depois doa
carne e sangue ao Filho de Deus que se forma nela. Assim, no plano espiritual, acolhe a graça e corresponde a ela
com a fé”. (Papa Francisco, 08/dezembro/2014)
14161 (12254). Acolher! - Acolher significa, antes de tudo, oferecer a migrantes e refugiados possibilidades mais
amplas de entrada segura e legal nos países de destino. Neste sentido, é desejável um empenho concreto para se
incrementar e simplificar a concessão de vistos humanitários e para a reunificação familiar! Ao mesmo tempo,
espero que um número maior de países adote programas de patrocínio privado e comunitário e abra corredores
humanitários para os refugiados mais vulneráveis. Além disso, seria conveniente prever vistos temporários
especiais para as pessoas que, escapando dos conflitos, se refugiam nos países vizinhos. As expulsões coletivas e
arbitrárias de migrantes e refugiados não constituem uma solução idônea, sobretudo quando são feitas para países
que não podem garantir o respeito da dignidade e dos direitos fundamentais! Volto a sublinhar a importância de
oferecer a migrantes e refugiados um primeiro alojamento adequado e decente!” (Papa Francisco, 15/08/2017)
14162 (12253). Cada forasteiro merece ser acolhido, protegido, promovido e integrado! - Cada forasteiro que bate
à nossa porta é ocasião de encontro com Jesus Cristo, que Se identifica com o forasteiro acolhido ou rejeitado de
cada época (Mt 25, 35.43). O Senhor confia ao amor materno da Igreja cada ser humano forçado a deixar a sua
pátria à procura de um futuro melhor! Esta solicitude deve expressar-se, de maneira concreta, nas várias etapas da
experiência migratória: desde a partida e a travessia até à chegada e ao regresso! Trata-se de uma grande
responsabilidade que a Igreja deseja partilhar com todos os crentes e os homens e mulheres de boa vontade, que
são chamados a dar resposta aos numerosos desafios colocados pelas migrações contemporâneas com
generosidade, prontidão, sabedoria e clarividência, cada qual segundo as suas possibilidades. A este respeito, desejo
reafirmar que “a nossa resposta comum poderia articular-se à volta de quatro verbos fundados sobre os princípios
da doutrina da Igreja: acolher, proteger, promover e integrar!” (Papa Francisco, 15/08/2017)
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