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14196 (10777). Liturgia de sábado - 22-12-2018 – (1Sm 1, 24-28; 1Sm 2, 1-8; Lc 1, 46-56) - Naquele tempo, Maria
disse: “A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em
Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva.
Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o
Todo-poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e
sua misericórdia se estende, de geração em geração, a todos os que o
temem. Ele mostrou a força de seu braço: dispersou os soberbos de
coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu
de bens os famintos, e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel,
seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos
nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre”.
Maria ficou três meses com Isabel; depois voltou para casa.
Recadinho: - Pense um pouco nas maravilhas que Deus realiza em sua
vida. - São muitas? - Agradeça a Deus. Maria sabe ser grata a Deus que
realiza maravilhas. - Temos sempre um coração agradecido? - Agradecemos os benefícios que recebemos de nosso
próximo? - Você se alegra com as conquistas e realizações do próximo?
14197 (6876). O Natal está chegando! - “Luzes, enfeites, propagandas, lojas cheias de novidades, crianças com
olhos brilhantes esperando seus presentes, crianças com olhos tristes porque não sabem se haverá algo para comer
amanhã! Para muitos Natal é só mais uma festa de família e presentes. Afinal, Natal é presente ou presença? O
comércio inverte tudo e investe tudo. O importante é vender! Mas para quem vive a fé na encarnação da Palavra
eterna que saiu do Pai, Jesus, a visão é outra. O importante é a presença. Que presença? A presença de Jesus no
meio de nós. O presente é o símbolo da presença! (Dom Emanuel Messias de Oliveira, bispo de Caratinga (MG),
Natal/2014)
14198 (3826). Natal em nossos corações. - "Mesmo que Cristo nascesse dez mil vezes em Belém, de nada te
serviria se ele não nascesse ao menos uma vez no teu coração!" (Giovanni Papini)
14199 (12280). Ó Rei das nações! - 22 de dezembro. - “Rei das nações e objeto de seus desejos, pedra angular que
reunis em vós judeus e gentios! Vinde e salvai o ser humano que do limo formastes!”
14200 (12281). Cristo é Rei! - Os salmistas cantam frequentemente a realeza do Senhor (Salmos 24; 47; 96; 97; 98;
99). Os profetas anunciam que o Menino será o “Príncipe da paz”, e estenderá seu poder assegurando a paz,
porque seu reinado se consolidará no Direito e na Justiça (Is 9, 1-6). Ele é o Rei que assumiu nossa fragilidade
humana, elevando-a, fazendo-nos, pelo mistério de sua Encarnação, Morte e Ressurreição, participantes de sua
natureza divina! Assim, o Rei é, ao mesmo tempo, o bom Pastor!
14201 (6877). Natal é Jesus entre nós! - “A segunda pessoa da Santíssima Trindade nasce do ventre de Maria, a
virgem imaculada, preparada pelo Pai para ser a mãe do seu Filho. Jesus sai da casa do Pai , o céu, e vem habitar
na casa dos homens, a terra. Ele está no meio de nós! Ele é presença em nossa vida. É o grande presente do Pai
para resgatar e alegrar o coração não só das crianças, mas de todos os seres humanos! (Dom Emanuel Messias de
Oliveira, bispo de Caratinga (MG), Natal/2014)
14202 (6880). Natal. - “O Natal nos revela o imenso amor de Deus pela humanidade. Dele deriva o nosso
entusiasmo e a esperança de sermos amados, visitados e acompanhados por Deus. Exorto todos a olhar o mundo
e a história como espaços onde caminhar com Ele em meio de nós, rumo a novos céus e novas terras. Com o
nascimento de Jesus não nasceu apenas um mundo novo, mas um mundo que também pode sempre ser
renovado”. (Papa Francisco, 05/janeiro/2014)
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