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14169 (3801). Liturgia de 2ª feira - 17-12-2018 – (Gn 49, 2.8-10; Sl 71; Mt 1, 1-17) - Livro da origem de Jesus
Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac; Isaac gerou Jacó; Jacó
gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou
Esrom; Esrom gerou Aram; Aram gerou Aminadab; Aminadab gerou Naasson;
Naasson gerou Salmon; Salmon gerou Booz, cuja mãe era Raab. Booz gerou Obed,
cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão,
daquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão; Roboão gerou
Abias; Abias gerou Asa; Asa gerou Josafá; Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Ozias;
Ozias gerou Jotão; Jotão gerou Acaz; Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou
Manassés; Manassés gerou Amon; Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus
irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias
gerou Salatiel; Salatiel gerou Zorobabel; Zorobabel gerou Abiud; Abiud gerou
Eliaquim; Eliaquim gerou Azor; Azor gerou Sadoc; Sadoc gerou Aquim; Aquim
gerou Eliud; Eliud gerou Eleazar; Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacó. Jacó gerou
José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi
são catorze; de Davi até o exílio na Babilônia catorze; e do exílio na Babilônia até Cristo, catorze.
Recadinho: Quem conhece a Bíblia observa esta genealogia com interesse. É como uma lista de um time de
jogadores de futebol: quem não gosta de futebol não entenderá uma lista de jogadores! Este do Evangelho é um
“time” de primeira linha, que nos leva a Jesus de Nazaré, o Salvador. Concentremo-nos no “jogo da vida” para
mais uma vez celebrarmos o Natal do Senhor.
14170 (10762). Espírito Santo: motor da unidade! - “O verdadeiro "motor" da unidade da Igreja é o Espírito Santo.
A nossa unidade não é primariamente resultado do nosso consenso, nem do nosso esforço para estar de acordo
com os outros, mas vem dele, que faz a unidade na diversidade, porque o Espírito Santo é harmonia". (Papa
Francisco, 25/setembro/2013)
14171 (2294). Antífonas do Ó. - São sete antífonas especiais, cantadas no Tempo do Advento, de preferência no
período que vai de 17 a 23 de dezembro. São chamadas assim porque se iniciam com esse vocativo. Antífona
significa uma resposta, alternando partes de um canto ou recitação de texto, formando, assim, dois coros. Estas
sete antífonas foram compostas entre o século 7º e 8º. Muitos as atribuem ao papa Gregório Magno (†604). São
orações curtas dirigidas a Cristo, com títulos tomados do Primeiro Testamento, manifestando o desejo de salvação,
que é o núcleo central do tempo do Advento e do Natal. A partir de hoje, trazemos para nossa reflexão. Uma
grande lição que delas aprendemos são a concisão e a riqueza de conteúdo, expressos em tão poucas palavras.
14172 (2295). Antífona do Ó! - “Ó Sabedoria, que saístes da boca do altíssimo atingindo de uma a outra
extremidade e tudo dispondo com força e suavidade: Vinde ensinar-nos o caminho da prudência”.
Recadinho: ‘Sabedoria’ infinita! Quanta instrução nos passa! Como é bom trilhar este caminho que nos leva à
Redenção abundante. Amém!
14173 (2297). Trabalhar uns com os outros. - “Os meios de comunicação, os fluxos migratórios e os intercâmbios
comerciais demonstram que os desafios são comuns a todos os povos. Essa interdependência não é uma ameaça,
mas uma vantagem: que os homens possam trabalhar uns com os outros. Todos somos responsáveis por todos e
é importante ter um conceito positivo de solidariedade. Pluralismo de culturas e religiões não se opõe à busca
comum de bondade, verdade e beleza". (Papa Bento XVI, Advento 2011)
14174 (3803). REMEMORANDO: Papa Bento XVI estreia no Twitter. - No dia 12 de dezembro de 2012, o Bento
XVI digitou sua primeira mensagem na rede social: “Benedetto XVI @Pontifex_it. Caros amigos, é com alegria
que me uno a vós por meio do twitter. Obrigado pela vossa generosa resposta. Vos abençoo de coração. Benedetto
XVI @Pontifex_it”.
- “Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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