Português
1 de Janeiro –
Santa Maria, Mãe de Deus A – B – C
O Senhor te abençoe e te proteja.
O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face
e te seja favorável.
O Senhor volte para ti os seus olhos
e te conceda a paz. (Num 6,24-26)
Leitura I

Números 6,22-27

O Senhor disse a Moisés: "Fala a Aarão e aos seus filhos e diz-lhes: Assim
abençoareis os filhos de Israel, dizendo: 'O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor
faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti os seus
olhos e te conceda a paz'. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e
Eu os abençoarei".

Leitura II

Gálatas 4,4-7

Irmãos e irmãs: Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,
nascido de uma mulher e sujeito à Lei, para resgatar os que estavam sujeitos à Lei e
nos tornar seus filhos adoptivos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos
corações o Espírito de seu Filho, que clama: "Abá! Pai!" Assim, já não és escravo,
mas filho. E, se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus.

Evangelho

Lucas 2,16-21

Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram
Maria, José e o Menino deitado na manjedoura. Quando O viram, começaram a
contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele Menino. E todos os que ouviam
admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todos estes
acontecimentos, meditando-os em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando
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e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido
anunciado. Quando se completaram os oito dias para o Menino ser circuncidado,
deram-Lhe o nome de Jesus, indicado pelo Anjo, antes de ter sido concebido no seio
materno.

Reflexão
No início do Ano Novo costumamos ser invadidos por um turbilhão de pensamentos, emoções e
sentimentos. Enquanto alguns podem mirar o futuro cheios de confiança, porque no ano que passou
puderam vivenciar tantas coisas boas, para outros talvez reine insegurança ou até medo e pesar. Tanto
num caso como no outro: como se pode continuar, se desenvolver? É bom que o Evangelho de hoje nos
traga ao encontro de Maria, uma intercessora e auxiliadora por excelência. A sua maneira de lidar com
o passado e com o futuro, como aparece hoje nas leituras bíblicas, pode servir-nos de exemplo e de
apoio com relação a nossa vida. Maria olha para trás a partir da perspectiva de uma mescla de
experiências muito diversificadas. Depois de tanta inquietação com a gravidez e o nascimento do seu
filho, talvez ela aguardasse uma época mais sossegada e descomplicada. Ao mesmo tempo, ela devia
estar sentindo que todo o significado e sentido de muita coisa que lhe acontecia ainda iam
permanecer-lhe às escuras. O comportamento de Maria com relação a todas essas inseguranças
também pode servir de impulso para aprendermos a lidar com o incompreensível na nossa vida – ela
guardava tudo no seu coração e depois refletia sobre o assunto.
Guardar no coração não é a mesma coisa que enterrar algo no coração e esquecê-lo. Guardar no
coração significa, preservar na memória algo que ainda não se consegue compreender e voltar sempre
a refletir sobre isso. Quer dizer, manter-se receptivo/a para o que ainda está por vir, seja alegria ou
tristeza, confiando que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser, tem alguma mensagem
endereçada a nós. Significa aceitar os sentimentos sem se desesperar, deixar-se emocionar com o que
acontece na vida para que se possa tratá-la como um tesouro precioso.
É bom que num dia como o de hoje ficamos mais conscientes dessa diversidade e complexidade da
nossa vida através da maravilhosa bênção de Aarão, que a primeira leitura nos oferece, na qual Deus
nos anuncia o seu auxílio e proteção, independentemente do rumo e da maneira que a nossa vida
toma.
Dizem
que hoje é Ano Novo...
mas assim tão simples não é
se um ano vai ser novo
não depende do calendário
nem do relógio
se um ano vai ser novo
depende de nós
se nós o tornamos novo
se nós renovamos nossa maneira de pensar
se nós mudamos nossa maneira de falar
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se nós passamos a viver de outra maneira....
o que significa que no Ano Novo....
nada vai ser novo por si só
mas se fizermos tudo o que pudermos
então – aí sim
podemos esperar
que também neste ano
um milagre aconteça
aquela coisa maravilhosa
pela qual todos nós esperamos...
(W. Willms)
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