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14185 (3815). Liturgia de 5ª feira - 20-12-2018 – (Is 7, 10-14; Sl 23; 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: - Alegro-me porque Deus mora em meu coração? Ou nem me dou conta disso? - Diante de alguma
missão de mais responsabilidade tenho medo? - Em tal tipo de situação, onde busco forças? - Que papel tem o
Espírito Santo em minha vida? - Procuro me colocar sempre em atitude de quem serve? Como sirvo e a quem?
14186 (12270). Ó Chave de Davi! - 20 de dezembro. - “Ó Chave de Davi e cetro da casa de Israel, que abris e
ninguém fecha; fechais e ninguém abre! Vinde e libertai da prisão o cativo, assentado nas trevas e à sombra da
morte!”
14187 (12271). O texto Chave de Davi! - Ele é inspirado no livro do profeta Isaías (22, 22ss) e refere-se em
primeiro lugar a Eliaquim, guardião da Casa de Davi: "Porei sobre os seus ombros a chave da Casa de Davi:
quando ele abrir, ninguém fechará; quando ele fechar, ninguém abrirá! Cravá-lo-ei como uma cavilha (pino, de
madeira ou metal, que serve para tapar orifícios) em lugar firme: ele virá a ser um trono de glória para a casa de
seu pai!" Jesus é o verdadeiro Messias, descendente de Davi por excelência, honra da Casa de Davi. Com Ele, o
trono da descendência real de Davi estará garantido para sempre, conforme a promessa do Senhor (cf. 2Sm 7).
Seu reino é eterno sem fim. Seu poder jamais passará, será firme como uma "cavilha em lugar firme". A imagem
de abrir e fechar são termos para indicar o poder de absolver e condenar, realçando a missão de juiz que o ReiMessias possui: Seu juízo sobre nós e sobre a História humana é definitivo, verdadeiro e sem apelação, pois Ele é
o Senhor da História e a Ele o Pai concedeu todo o poder de julgar! E vem a súplica final: que Ele nos absolva e
liberte, A nós pecadores, à sombra da morte!
14188 (5392). Igreja, casa da alegria! - "A Igreja não é um refúgio para pessoas tristes, a Igreja é a casa da alegria!
Mas a alegria do Evangelho não é uma alegria qualquer. Encontra a sua razão no saber-se acolhidos e amados por
Deus, que vem salvar-nos e presta socorro especialmente aos que têm o coração desanimado. A sua vinda ao
nosso meio revigora, torna firmes, dá coragem, faz exultar e florescer o deserto e o descampado, ou seja, a nossa
vida quando se torna árida. E quando se torna árida? Quando se encontra sem a água da Palavra de Deus e do seu
Espírito de amor. Por mais que sejam grandes os nossos limites e os nossos desalentos, não nos é permitido ser
fracos e vacilantes diante das dificuldades e de nossas próprias fraquezas. Pelo contrário, somos convidados a
revigorar as mãos, a robustecer os joelhos, a ter coragem e não temer, porque Deus mostra sempre a grandeza da
sua misericórdia". (Papa Francisco, 15/dezembro/2013)
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