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NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA - 8 DE SETEMBRO
Hoje celebramos o nascimento da bem-
aventurada Virgem Maria, de quem nasceu
Aquele que é a vida de todos. Hoje nasceu a
Virgem de quem quis nascer a salvação de
todos, para dar àqueles que nasciam para
morrer a possibilidade de renascerem para a
vida. Hoje nasceu a nossa nova mãe, que
apagou a maldição de Eva, nossa primeira
mãe. Assim, através dela, somos herdeiros da
bênção, nós, que por causa da primeira mãe
tínhamos nascido sob a antiga maldição. Sim,
Ela é na verdade uma nova mãe, uma mãe que
renovou a juventude dos filhos envelhecidos, que
curou o mal dum envelhecimento hereditário e
de todas as outras formas de envelhecimento
que lhe tinham sido acrescentadas. Sim, Ela é na
verdade uma nova mãe, que dá à luz um filho
através dum prodígio novo, permanecendo
virgem, Ela é a que deu ao mundo Aquele que
criou o mundo.

Beato Guerric d'Igny (c. 1080-1157)

A palavra é amor
O compromisso pela justiça, a reconciliação e a
paz encontra a sua raiz última e perfeição no
amor que nos foi revelado em Cristo.

Jesus passou por este mundo fazendo o bem (cf.
Act 10, 38). Escutando com ânimo disponível a
Palavra de Deus na Igreja, desperta-se «a
caridade e a justiça para com todos, sobretudo
para com os pobres». O amor do próximo,
radicado no amor de Deus, deve ser o nosso
compromisso constante como indivíduos e como
comunidade eclesial local e universal. Diz Santo
Agostinho: «É fundamental compreender que a
plenitude da Lei, bem como de todas as
Escrituras divinas, é o amor. Por isso quem julga
ter compreendido as Escrituras, ou pelo menos
uma parte qualquer delas, mas não se empenha
a construir, através da sua inteligência, este
duplo amor de Deus e do próximo, demonstra
que ainda não as compreendeu».

Verbum Domini

Virgem Maria
O vosso nascimento, ó Virgem Mãe de Deus,
anunciou a alegria ao mundo inteiro:
de vós nasceu o Sol da justiça, Cristo, nosso Deus,
que destruiu a maldição e nos trouxe a benção,
e, triunfando sobre a morte,
nos deu a vida eterna.

Antífona do Benedictus
da Festa da Natividade da Virgem Maria

A celebração da festa da Natividade da
Santíssima Virgem Maria é conhecida no
Oriente desde o século VI. Foi fixada em 8 de
Setembro, dia com o que se abre o ano litúrgico
bizantino, e que encerra com a Dormição, a 15
de Agosto. No Ocidente foi introduzida no
século VII e era celebrada com uma procissão -
ladainha, que terminava na Basílica de Santa
Maria Maior.

Cooperadores do amor de Deus criador (II)
A fecundidade é o fruto e o sinal do amor conjugal, o
testemunho vivo da plena doação recíproca dos
esposos: «O autêntico culto do amor conjugal e toda a
vida familiar que dele nasce, sem pôr de lado os outros
fins do matrimónio, tendem a que os esposos, com
fortaleza de animo, estejam dispostos a colaborar com
o amor do Criador e Salvador, que por meio deles
aumenta cada dia mais e enriquece a família».
A fecundidade do amor conjugal não se restringe
somente à procriação dos filhos, mesmo que entendida
na dimensão especificamente humana: alarga-se e
enriquece-se com todos aqueles frutos da vida moral,
espiritual e sobrenatural que o pai e a mãe são
chamados a doar aos filhos e, através dos filhos, à
Igreja e ao mundo.

SANTÍSSIMO NOME DE MARIA - 
12 DE SETEMBRO

E o nome da Virgem era Maria...
"Bem-aventurado o que ama vosso nome, ó Maria
(é São Boaventura quem o diz), porque este santo
nome é uma fonte de graça que refresca a alma
sedenta e a faz produzir frutos de justiça."
"Ó amabilíssima Maria, exclama São Bernardo,
vosso santo nome não pode passar pela boca sem 
abrasar o coração! Os que Vos amam não podem
pensar em Vós, sem um consolo e um gozo muito
particulares. Nunca entrais sem doçura na
memória dos que Vos honram." Quem diz Maria,
diz "o mais precioso tesouro da Santíssima
Trindade", como afirma Orígenes. Quem diz
Maria, diz" o mais admirável ornamento da casa
de Deus. Quem diz Maria, diz a glória, o amor e
as delícias do Céu e da Terra" (S. João Eudes).
Celebrar o nome de Maria é beber da água pura
da fonte, é abrir o coração para a ternura de
Deus. Lembrar Maria e seu nome bendito, é
penetrar na história do novo Povo de Deus.
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