“Venite in disparte”
Mc 6,31

REFLEXÃO DO MÊS
DEZEMBRO de 2020
"...o Senhor está contigo..." (Lc 1,28)
Dezembro é o mês do DOM.
O tempo no qual a Igreja, nos toma pela mão amorosamente e com a Palavra
Sagrada, dia após dia, nos acompanha a receber o incomparável Dom, o
nascimento sobre a terra do nosso Salvador. O Verbo se faz carne e vem a Vida. A
vida verdadeira, eterna, que não morre jamais. Em vigilante espera então, no
silêncio do coração, recolhido em oração, aprendemos de Maria a arte da escuta,
do espanto e da acolhida.
Na dor maior pela perda de um filho ou de uma pessoa querida, quando a
escuridão e a angústia parecem querer nos esmagar, no estado de perda que
infelizmente todos hoje estamos vivendo, escancaremos as portas do nosso
coração para receber o imenso Dom. Enchamo-nos do Céu. O Senhor está
conosco, junto a todos os nossos amados filhos que estão n’Ele e vem a salvarnos, vem para trazer o seu Reino de amor e a sua consolação.
<Alegrai-vos, exultai, animai-vos, sejam felizes, preenchei-vos d’Ele, do seu amor>
repete hoje o anjo a cada um de nós porque o Senhor vem para trazer o seu
carinho de consolação, o seu abraço quente, a sua promessa de felicidade eterna.
Está aqui conosco, por nós, em nós, com todos aqueles que estão n’Ele. Abramonos, portanto, ao Dom, que se inclinou sobre nossas feridas. Deixemo-nos
preencher da sua graça, da sua luz, do seu amor. SANTO NATAL!!!

Rezemos
Estou consciente de que com Jesus vem a Vida divina a mim, para mim, por
mim, comigo, junto a meu filho e a todos aqueles que estão no Céu? Estou pronto
a fazer-me útero acolhedor do Dom imenso que vem sobre a terra? Peçamos a
Maria, nossa Mãe Consoladora, para acompanhar-nos nessa divina espera para
ser como ela, mãe amorosa e úteros acolhedores que permitem ao Senhor
encarnar-se e habitar nesse mundo, assumindo o cuidado da sua Palavra, dos
seus projetos, do seu Evangelho entre nós e então cada dia será verdadeiramente
um Feliz e Santo Natal!
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