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Natal Precisa-se...

A sociedade em que vivemos mudou muitíssimo neste
último ano. Recordo dois acontecimentos: primeiro, o
radicalismo islâmico na Ásia, na África e na Europa;
segundo a guerra na Ucrânia. Um e outro revelaram
forças e fraquezas inesperadas na nossa sociedade
global. Sobretudo a situação da 'crise de valores'
parece ser campo raso, onde avançam facilmente o
radicalismo islâmico e os extremismos nacionalistas e
ideológicos.
A maior fraqueza, porém, é em vivermos
adormecidos. O nosso comodismo espiritual e social.
O individualismo das exigências materiais. O
entretenimento vazio dos nossos tempos livres. Na
dureza dos acontecimentos, verificámos a falta de
fé, de esperança, de preparação.
Tudo isto nos recorda que o Advento é um dom.
Ainda que estejamos adormecidos, Deus não dorme!
Não somos nós que fazemos o Advento: ele é oferta
de Deus para reavivar em nós o DESEJO de fé e de
esperança, de justiça e de paz verdadeiras. Somos
convidados a levantar de novo os corações para
receber de Deus a esperança do seu Reino.
Natal precisa-se, e só Deus o pode dar!
Aproveitemos estes acontecimentos terríveis, que nos
acordam, para olharmos de novo para os Céus e
desejarmos o Salvador. Ou estaremos tão
adormecidos que não somos capazes de ler os sinais
dos tempos? O mundo precisa de se encontrar com
Cristo, o mundo precisa de Natal! O mundo espera
por ti! Por isso deseja o Natal! Acredita no Natal!
Anuncia o Natal!
Pe. Diamantino

8, segunda-feira
Imaculada Conceição da Virgem Santa
Maria - Padroeira principal de Portugal
– SOLENIDADE
Gen 3,9-15.20 |Sal 97| Ef 1,3-6.11-12
Lc 1,26-38
9, terça-feira
Is 40,1-11 | Sal 95 | Mt 18,12-14
10, quarta-feira
Is 40,25-31 | Sal 102 | Mt 11,28-30
11, quinta-feira
Is 41,13-20 | Sal 144 | Mt 11,11-15
12, sexta-feira
Is 48,17-19 | Sal 1 | Mt 11,16-19
13, sábado
S. Luzia, virgem e mártir – MO
Sir 48,1-4.9-11 | Sal 79 | Mt 17,10-13
14, Domingo III do Advento
Is 61,1-2a.10-11|Sal Lc 1|1 Tes 5,16-24
Jo 1,6-8.19-28

II –

7 de Dezembro de 2014

Fruto Do Amor De Deus
A Imaculada está inscrita no desígnio de Deus; é fruto
do amor de Deus que salva o mundo. Nossa Senhora
nunca se afastou daquele amor: a sua vida inteira,
todo o seu ser constitui um «sim» àquele amor, é um
«sim» a Deus [...].
Contemplemos a nossa Mãe, deixando que Ela olhe
para nós, porque se trata da nossa Mãe, que nos ama
muito; deixemo-nos velar por Ela para aprendermos a
ser mais humildes, mas também mais intrépidos na
sequela da Palavra de Deus; para recebermos o
abraço terno do seu Filho Jesus, um abraço que nos
confere vida, esperança e paz.
Angelus, 8.12.2013
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“Chegar a Todos”
As enormes e rápidas mudanças culturais exigem que
prestemos constante atenção ao tentar exprimir as
verdades de sempre numa linguagem que permita
reconhecer a sua permanente novidade; é que, no
depósito da doutrina cristã, «uma coisa é a substância
(...) e outra é a formulação que a reveste». Por vezes,
mesmo ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa,
aquilo que os fiéis recebem, devido à linguagem que
eles mesmos utilizam e compreendem, é algo que não
corresponde ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.
Com a santa intenção de lhes comunicar a verdade
sobre Deus e o ser humano, nalgumas ocasiões, damoslhes um falso deus ou um ideal humano que não é
verdadeiramente cristão. Deste modo, somos fiéis a
uma formulação, mas não transmitimos a substância.
Este é o risco mais grave. Lembremo-nos de que «a
expressão da verdade pode ser multiforme. E a
renovação das formas de expressão torna-se
necessária para transmitir ao homem de hoje a
mensagem evangélica no seu significado imutável».
“ Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho. 41 ”

PARA A REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
— De que maneira se traduz, já hoje, na relação que
individualmente mantemos com os outros, e na vida das
nossas comunidades, a preocupação de acompanhar
“com misericórdia e paciência, as possíveis etapas de
crescimento das pessoas”?
Ajuda aquele que tens ao lado, enquanto
caminhas neste mundo, e chegarás até junto
d’Aquele com quem desejas permanecer
eternamente.

Santo Agostinho

