O PRESÉPIO:
TEMPO DE
VIGÍLIA
De 21 a 24 de dezembro de 2020.
(Responsável pelo texto: Pe. Dalton, C.Ss.R.)

CARTAZ DA SEMANA:
DEUS PARTILHANDO NOSSA VIDA.
NÓS PARTILHANDO A VIDA DE DEUS.
SEGUNDA-FEIRA, dia 21 de dezembro.
O MISTÉRIO DO ANÚNCIO.
EM VIGÍLIA. Anúncio. Anunciação. Mensageiro.
O evangelista Lucas interpreta o fato da Anunciação (Lc 1,2638). a gravidez de Maria - Mistério da Encarnação - através
de uma visita à prima Isabel, quando irrompe um canto-poema,
colocado nos lábios da Virgem -Mãe: O magnificat. Uma
profética louvação. Eis retraçada a pegada que a cena do
nascimento trará: alegria na sincera e humilde simplicidade,
encantando. E nem haverá lugar-casa para o acontecimento.
Maria de Nazaré, a jovem mulher-mãe, canta: Deus olha a
pequenez e a engrandece. Maria confia a Deus a inteireza de
seu ser mulher amorosa. Nesta experiência, Maria profetiza
a nova humanidade: de geração em geração a misericórdia,
a transformação nas relações sociais. Os soberbos são
dispensados; os pequenos elevados. Os famintos, saciados.
Assim será a Boa Nova de seu Filho, Jesus.

Cabe a nós dar confirmação a esta profecia no concreto de
nossos desejos e de nossas escolhas.
O PRESÉPIO. Preciosa representação popular do Mistério da Encarnação:
a humanidade de Deus e toda a criação reconciliada. Encanto. Sensação de
júbilo. Deus-criança abrindo o caminho para todos: nascer, crescer, viver
em graça e sabedoria, realizando a Missão pelo Reino.
• Com amorosidade, não deixe de compor, em sua casa, um presépio.
Bem a gosto do estilo de seus familiares.
PENSAMENTO-GUIA.

- Que me adianta Cristo ter nascido em Belém, se Ele não nascer no meu
coração. (Origenes)
MANTRA.

A bandeira acredita / que a semente seja tanta / que mesa seja farta / que
esta casa seja santa. Ai, ai. (V. Martins)
INTERCESSÃO.

Pelos que não conseguem acreditar na Salvação que Jesus nos traz.
ORAÇÃO.
Nasce o Prometido, o Enviado, o Esperado.
Para acontecimento tão novo, uma vida nova vivamos.
Senhor Jesus, que caminhemos desde nossa Casa, de claridade em
claridade, sem nos deixar vencer pelas sombras. Amém.

Terça-feira, dia 22 de dezembro.
O MISTÉRIO DO SURGIMENTO DO SER HUMANO.
EM VIGÍLIA. - Ó Javé, Senhor nosso, como é grande o vosso nome
por toda a terra! Que é o ser humano para o visitardes? (Salmo 8)

"Surgido na África, esse homem (o Sapiens) começou sua
peregrinação pelos continentes até ocupar todo o planeta e
chegar aos dias de hoje. (...) Descobre-se a si mesmo como um ser
aberto à totalidade e habitado por um desejo infinito." (L. Boff)
Nós fomos criados criadores, capazes de acolher o Mistério
de Deus. Somos feitos para Deus. É fecundo, espiritualmente no
cotidiano, pensar: - Eu sou aquilo que Deus diz de mim. (A. Guesché)
Jesus vem nos salvar para viver, redimidos, neste caminho: crer,
amar, ser solidário e eternizar-se. Pura Graça de um bem-viver.
Então, recordar a origem de Jesus torna-se relevante: veio da
comunhão da Divina Trindade ao nosso encontro para que
aprendamos repartir a vida e beleza, em comunhão.
O PRESÉPIO. Compor em casa o presépio é interpretar o silêncio de
Maria, a preocupação de José de achar um lugar à espera. Deus nasce na
singeleza de uma gruta-estábulo. Sem solidão. Há a presença dos anjos
do céu, na narrativa de Lucas, e a presteza dos pequenos daquele chão:
pastores e animais. É o mundo em miniatura, reconciliado e em adoração.
O presépio narra nossa maneira de compreender a dignidade do sujeito
humano, compreendendo Deus em Jesus-Criança. É uma proposta de
olhar Deus e o ser humano e a criação inteira. RECONCILIADOS.
Doçura!
PENSAMENTO-GUIA.

- O ser humano chamado a compreender-se como imagem daquele que é a
imagem plena de Deus, JESUS. (A. Guesché)
MANTRA.

- Que o perdão seja sagrado / que a fé seja infinita / que o homem seja
livre/ que a justiça sobreviva; Ai, ai... (V. Martins)
INTERCESSÃO.

Por todos que se deixam tocar pelo poder libertador de Jesus.

ORAÇÃO.
Senhor, é bom que venhas assim misericordioso e familiar, sem assustarnos como no Monte Sinai. Que bom que viestes para tornar-nos família
e preparar campos de flores no asfalto de tantas misérias. Que bom: sem
que tantos homens se deem conta, a terra se veste de tua presença.
Que bom que venhas e que já aí estejas. (Francisco Cerro Chaves)

Quarta-feira, dia 23 de dezembro.
Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, a fim de que recebéssemos a adoção filial.
Gl 4,4-5
EM VIGÍLIA. Se perdessemos a Fonte da fé, onde buscar o espírito
da festa? Se o Natal apagasse da memória Jesus e suas promessas...
que esperança teríamos? Não! Que o Natal permaneça e nós
cantando GLÓRIA A DEUS e PAZ AOS HOMENS.
É para a gente não perder esta memória que bem cedo nas
comunidades cristãs primeiras retomam o "GLÓRIA" nas
celebrações. E ao correr dos séculos foram ampliando os
dizeres de louvação.
O Natal será sempre: GLÓRIA e PAZ. Aprender a nos reconciliar
no amor com que o Pai nos ama.
O PRESÉPIO. Celebrar requer ritos: casa arrumada, enfeites, marcas
de atenção nos encontros, nas saudações, nos presentes trocados ou
simplesmente dados. Fazemos votos, sejamos bênçãos. Somos efusivos:
o comum da vida vivido de maneira incomum. É só reparar na refeição
do dia!
A família é qual presépio vivo: cada um com o rosto da criança na
manjedoura. Impera ternura e traz comum unidade. O Presépio nos
liberta da mediocridade. Os ritos nos unem.
E a árvore de Natal? Quantos sonhos ali pendurados!

PENSAMENTO-GUIA.

Estamos aqui à espera de novo tempo que há de vir.
MANTRA.

- Mudarei o Natal ou mudar eu? (Machado de Assis)
INTERCESSÃO.

Pelos que vivem sem fé e sem esperança de uma vida eterna em Deus.
ORAÇÃO.
Jesus Menino em Belém nascido, que o olhar com que te vejo como Deus
seja o mesmo como Deus me vê.
Que a celebração do teu Natal reafirme em todos nós, em família, um
mesmo conhecimento de amor de corações abertos. Amém.

Quinta-feira, dia 24 de dezembro.
Olhai irmãos, a humanidade de Deus. (São Francisco de Assis)
INFORMAÇÃO. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos
Missionários Redentoristas, viveu o encanto do Natal com
seu veio poético. Lirismo! Compôs várias canções natalinas.
Algumas delas conservam sua popularidade na região de
Nápoles.
TU SCENDI DALLE STELLE (Eis que lá das estrelas...) é a
canção de toda a Itália no tempo de Natal. Pouco se canta
"Noite Feliz", melodia alemã.
Se você buscar no Google...
O compositor Giuseppe Verdi proclamava: - Sem a canção TU
SCENDI , Natal não é Natal. A conferir!
Trago de Santo Afonso, para seu tempo natalino, esta lírica.
Que se deixe tocar e sinta a ternura de amar a Divina Criança.

Canção de Ninar

Afonso de Ligório
Dom Marcos Barbosa, OSB traduziu.

C

essaram os anjos
a sua harmonia,
cantava Maria
ninando Jesus.
			Em voz cristalina
			
a Virgem tão bela,
			qual fúlgida estrela
			dizia a Jesus:
Desmaio de amor,
ao ver-te tão belo.
Tu dormes, e eu velo,
Meu Deus e meu filho.
Dormindo, meu filho,
não vês ofuscada
a mãe inclinada,
que no seio te traz.
Teus olhos fechados
já estão me ferindo,
será que os abrindo
eu vou suportar?
Teu rosto rosado,
qual rosa floresce,
e então desfalece
minh'alma por ti.
Teu rosto tão belo
me impede a beijar-te;
a tal ponto amar-te
não posso, meu Deus.

Calou-se e estreitando
ao seio o Menino,
seu rosto divino
humilde beijou.
			
E o filho acordando
			
com os olhos brilhantes,
			serenos diamantes
			a Mãe contemplou.
Olhando e sorrindo
com riso tão terno,
o seio materno
de amor traspassou.
			Também em minh'alma
			um sol irradia,
			se vejo Maria
			beijando Jesus.
Que esperas, que pensas,
e hesitas ainda,
pois coisa mais linda
jamais tu verás.
			
Da Mãe e do Filho
			a dupla beleza
			minh'alma traz presa
			
por laços de amor.
Se tarde te amei,
Beleza esquecida
até o fim da vida
sem fim te amarei.
			
A rosa e o lírio,
			
a Mãe e seu Filho,
			
a estrela e seu brilho
			só quero buscar.

À arvore e ao fruto,
a planta florida
virei toda a vida
trazer meu amor.

AMADOS NÃO BUSCO
RECOMPENSA ALGUMA,
POIS ME BASTA UMA:
AMAR-VOS AOS DOIS.

Feliz Natal!
Que as feﬆas sejam boas.
Que haja redescobertas no crer e amar.
Que a Eﬆrela de Belém lhe moﬆre
o caminho de vossa grandeza.

Feliz todo aquele que
crê na beleza que
Deus vê em nós.

Glória
e paz.

