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14211 (10786). Liturgia de 2ª feira - 24-12-2018 – (2Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16; Sl 88; Lc 1, 67-79) - Naquele tempo,
Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: “Bendito
seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer
para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido
desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos
inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com
nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai
Abraão, para conceder-nos, que, sem temor e libertos das mãos dos nossos
inimigos, nós o sirvamos, com santidade e justiça, em sua presença, todos os nossos
dias. E tu, Menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor
para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, pelo perdão
dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar
os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz”.
Recadinho: - Sua vida espiritual é partilhada? - De que modo você anuncia o Evangelho? - Sua vida dá bons frutos? O que acontece com quem não dá bons frutos? Agradeça a Deus o grande dom da fé.
14212 (5405). Origem do Papai Noel. - S. Nicolau é o santo que representa o Papai Noel. Ele nasceu na Ásia Menor,
no fim do século III. Desde sua infância já demonstrava uma profunda religiosidade quando se aproximou de seu tio,
que era bispo naquela cidade, Patara. Ainda jovem, ele foi ordenado sacerdote. Após a morte de seus pais, ele herdou
uma grande fortuna e, por ser homem bom e caridoso, sem qualquer vontade de ter tal riqueza para si, ele começou a
distribuir suas riquezas entre as pessoas pobres que estavam ali por perto. Mas ele não queria ser conhecido como “o
homem que ajudava” e, por isso, fazia isso secretamente, vestindo-se de modo estranho. Guardava sua imagem boa
somente para si.
14213 (5406). Nicolau bispo. - Nicolau foi nomeado bispo de Mira, que fica na atual Turquia. Tornou-se muito
conhecido devido a sua generosidade e também era do conhecimento do povo que ele amava as crianças e que orava
pela proteção de todos os marinheiros. Muitos de seus contemporâneos testemunharam sua humildade e sua paciência.
Ele era de uma simplicidade que encantava a todos. Dizem que comia apenas uma vez ao dia e dava o resto aos famintos
e necessitados das proximidades.
14214 (5407). Nicolau de Mira e de Bari. - Nicolau é conhecido por São Nicolau de Mira e também de Bari. Ele é
padroeiro da Rússia, da Grécia, de Lorena, na França, de Mira, na Turquia, e de Bari, na Itália. Padroeiro também das
crianças, das moças solteiras, dos marinheiros, dos prisioneiros e dos lojistas. Por tudo isso, os dados de sua vida se
misturam às tradições seculares do cristianismo. Desenvolveu seu apostolado também na Palestina e no Egito. Durante
as perseguições do imperador Diocleciano, foi preso até à época em que foi decretado o Edito de Constantino, sendo
finalmente libertado. Morreu no dia 6 de dezembro de 326, em Mira. Imediatamente, o local da sepultura se tornou
meta de intensa peregrinação. O seu culto se difundiu antes na Ásia, e o local do seu túmulo, fora da área central de
Mira, se tornou meta de peregrinação.
14215 (6887). Nossa história pessoal é feita de luzes e sombras! - "Deus é luz, e n`Ele não há nenhuma espécie de
trevas (1º Carta de João 1, 5). Diversamente, do lado do povo, alternam-se momentos de luz e de escuridão, fidelidade
e infidelidade, obediência e rebelião; momentos de povo peregrino e de povo errante. E, na nossa história pessoal,
também se alternam momentos luminosos e escuros, luzes e sombras. Se amamos a Deus e aos irmãos, andamos na
luz; mas, se o nosso coração se fecha, se prevalece em nós o orgulho, a mentira, a busca do próprio interesse, então
calam as trevas dentro de nós e ao nosso redor. Aquele que odeia seu irmão está nas trevas e nas trevas caminha, sem
saber para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos (1ª Carta do Apóstolo João 2, 11). Mas "manifestou-se a
graça de Deus, que traz a salvação para todos os homens" (Paulo na Carta a Tito 2, 11): "A graça que se manifestou no
mundo é Jesus, nascido da Virgem Maria, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Entrou na nossa história, partilhou o
nosso caminho. Veio para nos libertar das trevas e nos dar a luz. N`Ele manifestou-se a graça, a misericórdia, a ternura
do Pai: Jesus é o Amor feito carne". (Papa Francisco, noite de Natal/2013)
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