Dezembro – do Advento rumo

ao

Natal do Senhor.

Queridos amigos,
Dando continuidade à nossa
formação sobre os 4 princípios do
YOUCAT (CONHECER – ENCONTRAR –
PARTILHAR – EXPRESSAR), queremos
propor nesse mês para nossa reflexão
(pessoal e/ ou dos nosso grupos de
estudo e partilha), um olhar sobre toda
a riqueza do Advento e do Natal a partir desses princípios. Para nos ajudar, vamos tomar o texto de
(Mt 2, 1-11), como Palavra para iluminar nosso caminho e alguns dos trechos da Exortação
Apostólica, Evangelii Gaudium.

“Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do
oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua
estrela no oriente e VIEMOS ADORÁ-LO. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda
Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde
havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: Em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta: E
tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá
o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e
perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E, enviando-os a Belém,
disse: Ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes ENCONTRADO, COMUNICAIME, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que e
estrela, que tinham visto no oriente, os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o
menino e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de PROFUNDA ALEGRIA. Entrando na casa
ENCONTRAM o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o ADORARAM. Depois,
abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes: ouro, incenso e mirra.”

- CONHECER: “Todos somos chamados a procurar uma melhor FORMAÇÃO, um
aprofundamento do nosso amor e um testemunho mais claro do Evangelho”.( Papa
Francisco, Evangelii Guadium 121 )
“(...) E, enviando-os a Belém, disse: Ide e INFORMAI-VOS bem a respeito do
menino.” (Ler e refletir➜ YOUCAT - 485)

- ENCONTRAR: “Convido todo o cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar
hoje mesmo o seu ENCONTRO pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos, a tomar a decisão de se
deixar ENCONTRAR por ele!” (Papa Francisco, Evangelii Guadium 3 )
- “VIEMOS ADORÁ-LO!” (Ler e refletir➜ YOUCAT - 485)

- PARTILHAR: “Se alguém acolheu este Amor que lhe devolve
o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de
COMUNICÁ-LO aos outros.” (Papa Francisco, Evangelii
Guadium 8)
- “Quando O tiverdes ENCONTRADO, COMUNICAIME...” (Ler e refletir➜ YOUCAT - 11)

- ENCONTRAR, PARTILHAR e EXPRESSAR: A peregrinação “é uma maneira legítima de viver a fé, um
modo de se sentir parte da Igreja e uma forma de ser missionários; comporta a graça da
missionariedade, do sair de si e do PEREGRINAR. O caminhar juntos para os santuários e o participar
em outras manifestações da piedade popular, levando também os filhos ou convidando outras
pessoas, é em si mesmo um gesto evangelizador.” (Papa Francisco, Evangelii Guadium 124 )
- “(...) Tendo eles ouvido as palavras do rei, PARTIRAM. E eis que e estrela, que tinham
visto no oriente, os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino e ali parou. A
aparição daquela estrela os encheu de PROFUNDA ALEGRIA. Entrando na casa ENCONTRAM o
menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o ADORARAM. Depois, abrindo seus
tesouros, ofereceram-lhe como presentes: ouro, incenso e mirra.” (Ler e refletir➜ YOUCAT - 276)

Seu irmão menor,
Jerônimo Lauricio.

