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Maria, Mãe de Deus
Dia 1 de Janeiro

Neste dia, festejam-se vários acontecimentos.
Festeja-se a Solenidade de Santa Maria, MÃE DE DEUS:
É a festa de Nossa Senhora que, com o seu "sim" ao projeto
de Deus, nos ofereceu Jesus, o nosso libertador.
Celebra-se também o DIA MUNDIAL DA PAZ:
Neste dia, o Santo Padre, o Papa, convida-nos a rezar pela
paz no mundo.
Celebra-se ainda o primeiro dia do ano civil de 2019. É o
início de uma caminhada percorrida de mãos dadas com o
nosso Deus que nos ama e que todo o dia nos oferece a sua
bênção e a vida em plenitude.
É deste tema que nos falam as leituras da liturgia.
A 1ª Leitura, sublinha a presença contínua de Deus na
nossa caminhada e recorda-nos que a sua bênção nos proporciona a verdadeira vida.
Esta leitura recorda-nos uma fórmula de Bênção que era
usada no Templo de Jerusalém para abençoar a comunidade,
no final das celebrações litúrgicas, antes de o Povo regressar a
suas casas:
Era assim a bênção:
"O Senhor te abençoe e te guarde!
O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, e se compadeça
de ti! O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a Paz".
As Bênçãos de Deus são sempre uma garantia de sua presença e uma fonte de paz, para o seu povo.

Todos nós, fortalecidos pela Bênção de Deus e pela luz que
provêm da fé, queremos iniciar o novo Ano de 2019, com muita
alegria e esperança de Novo Ano feliz.
A 2ª Leitura evoca outra vez o amor de Deus, que enviou o
seu Filho ao encontro dos homens para os libertar da escravidão da Lei e para os tornar seus "filhos".
É nessa situação privilegiada de "filhos" livres e amados
que podemos dirigir-nos a Deus e chamar-lhe 'abbá" (que
quer dizer PAI).
O Evangelho apresenta Maria, Mãe de Jesus, a receber,
com muita alegria, a visita dos PASTORES... e a meditar no
seu coração tudo o que ouvia acerca do Seu Filho Jesus.
Este texto não é uma reportagem do nascimento de Jesus;
este texto pretende ser uma catequese sobre quem é esse menino e qual a sua missão:
Ele é Jesus. É o Filho de Deus. É o Messias libertador, enviado a trazer a paz ao mundo.
Os Pastores foram os primeiros destinatários, a quem foi
anunciado o nascimento de Jesus.
Naquela época, os Pastores eram uma classe marginalizada, que não sabiam fazer mais nada, pessoas consideradas
pecadoras e que viviam muito longe de Deus e da Salvação.
Mas a proposta e mensagem de Jesus destina-se de modo
muito especial, àqueles que a sociedade exclui e condena.
Deus ama-os, conta com eles e convida-os a fazer parte da
sua família…
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- E como reagiram os Pastores?
Depois de escutarem a "boa nova" do nascimento do libertador, dirigiram-se "apressadamente" ao encontro do menino.
Esta atitude sublinha a ânsia com que os pobres e os marginalizados esperam a ação libertadora de Deus e como eles se
apressam para ir ao seu encontro.
A disponibilidade de coração é a primeira coisa que Deus
pede.
Aqueles Pastores glorificaram e louvaram a Deus por tudo o
que tinham visto e ouvido: é a alegria pela libertação que se
converte em ação de graças.
Depois, foram correndo a anunciar aos outros a sua grande
alegria e todos os que os escutaram também ficaram admirados... e cheios de alegria.
Esta é a missão missionária do Povo de Deus…
- E qual a atitude de Maria?
Ela "conservava todas as palavras que ouvia, meditando-as
no seu coração".
É a atitude de uma mãe que compreende a vontade de Deus
e antevê o futuro do Seu Filho, com o amor que Ele manifesta
com os seus gestos em favor dos homens.
A Maternidade de Maria não terminou em Belém, prolongouse até à Cruz e continua em toda a Igreja.
Ela continua a ser Mãe do Seu Filho e Mãe de toda a Igreja
que somos nós.
Mais um ano... que começa... 2019
Desejamos que o novo ano seja, para todos vós, cheio de Paz
e Prosperidade, com todas as Bênçãos de Deus...
- Vamos agradecer a DEUS pelo dom da Vida, pela sua
Graça e pela Força do Espírito que nos comunica...

- Aproveitamos igualmente, para rezarmos pelas PESSOAS,
que nos ajudaram na nossa caminhada, em 2018 e façamos
uma Prece, para que Deus nos acompanhe sempre, neste ano
de 2019 que estamos a iniciar.
Hoje também é o DIA MUNDIAL DA PAZ.
A Igreja quer-nos lembrar, desde o primeiro dia do ano, que a
paz anunciada pelos anjos em Belém, é possível...
O Papa Francisco enviou a todo o mundo, uma mensagem
para este dia. Passo a ler a introdução da mensagem do Papa:
“Jesus, ao enviar em missão os seus discípulos, disse-lhes:
«Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: “A paz esteja nesta casa!” E, se lá houver um homem de paz, sobre ele
repousará a vossa paz; se não, voltará para vós».
Oferecer a paz está no coração da missão dos discípulos de
Cristo. E esta oferta é feita a todos os homens e mulheres que,
no meio dos dramas e violências da história humana, esperam
na paz.
A «casa», de que fala Jesus, é cada família, cada comunidade, cada país, cada continente…; antes de mais nada, é
cada pessoa, sem distinção nem discriminação alguma. E é
também a nossa «casa comum»: o planeta onde Deus nos colocou a morar e do qual somos chamados a cuidar com solicitude.
Eis, pois, os meus votos no início do novo ano: «A paz esteja
nesta casa!»
A intenção do Santo Padre é encorajar todos os povos a
sentirem-se responsáveis pela construção da paz, e lembrar todos os governos das nações que a “Boa política está ao serviço da paz”

