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14203 (3827). Liturgia de domingo - 23-12-2018 – 4º Domingo do Advento – Ano C – (Mq 5, 1-4a; Sl 79; Hb 10, 510; Lc 1, 39-45) - Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se,
apressadamente, a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e
cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a
criança pulou no 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”.
Recadinho: - Creio realmente no Natal de Jesus? - Em que consiste para
mim a celebração do Natal? - Estou preparado para celebrá-lo bem? Maria faz um gesto de humildade visitando sua prima. Em seu contexto de vida social é fácil ser humilde? - Sinto-me
mais perto de Jesus? Por quê?
14204 (3829). Natal - Festa da Família. - O Natal é também uma especial festa da Família. Tudo o que possamos fazer
para reforçar os laços familiares será humanamente louvável e agradável a Deus, que Se fez da nossa família pelo seu
nascimento, nosso irmão universal. Em tempos de crise, mais essencial se torna a solidariedade familiar, o acolhimento
e ajuda aos membros que passam por maiores dificuldades.
14205 (12286). Ó Emanuel! - 23 de dezembro. - “Nosso rei e legislador, esperança e salvador das nações! Vinde salvarnos, Senhor nosso Deus!”
14206 (12287). Emanuel, Deus conosco! - Desde todo o sempre, existe a Luz de Deus, personificado, nos tempos
humanos, na pessoa de um Menino que surgiu, deitado num presépio, trazendo para a humanidade nova Luz a iluminar
as gerações, trazendo a alegria da felicidade eterna prometida a todos!
14207 (PPS). Maria apressa-se! - Informando que Maria foi às pressas, o evangelista pretende mostrar o empenho e a
preocupação com que a Virgem Maria foi visitar sua prima Isabel. Mostra a disposição interior de Maria em cumprir a
indicação divina e em felicitar e ajudar Isabel. Foi amável por natureza. Estava desejosa de expandir, em benefício de
seus parentes, aquelas graças celestiais que, quais fontes de água viva, lhe irrompiam da alma. Por isso, pôs-se a caminho
com solicitude.
14208 (PPS). A grande fez-se humilde! - Maria entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Alguém que é superior, Maria,
vai visitar Isabel e para se colocar a seu serviço. Em Cristo também encontramos esta atitude humilde, quando ele se
dirige a João, o Batista. É Deus se dirigindo ao homem. Na verdade, escreve Santo Ambrósio, “bem depressa se fazem
sentir a presença de Maria e os benéficos efeitos da presença divina”.
14209 (PPS). Por Maria, vamos a Jesus. - Maria visita Isabel. Jesus, o Verbo Encarnado, ainda escondido no seio da
Virgem, visita João, o seu Precursor. Jesus, visitando João, visita nele a humanidade por ele representada. É o desejo
manifesto de Jesus de comunicar a Redenção à humanidade que ele renovará. Esta é a cena da Visitação, muito bem
recordada no Advento. João sentiu a presença de Jesus em Maria. A Igreja toda, no Advento, sente Jesus cada vez mais
perto. E todos nós sentimos a necessidade de Maria para chegarmos até Jesus.
14210 (PPS). Lições de Maria. - Maria muito nos ensina com sua atitude de visitar Isabel. Em primeiro lugar,
aprendemos a lição da humildade. Como Maria, iremos ao encontro de nossos irmãos, visitando os parentes, ajudandoos quando se encontram em necessidade. Aprendemos a crer e a viver esta profunda verdade: onde entra Maria, estão
Jesus, o Espírito Santo, a paz e a alegria. Nas horas de sofrimento, de doenças, de contrariedade, quando o desânimo
quiser tomar conta de nossa vida, lembremo-nos de Maria: invoquemos a proteção materna de nossa Mãe. Sejamos
agradecidos: pratiquemos a humildade e seremos um dia exaltados à feliz companhia de nossa Mãe celeste.
- “Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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