Acollida do Deus - connosco
Querido Deus:
Dámosche grazas por María e por Xosé. Por eles regálasnos a
Xesús, o Deus - connosco.
Hoxe no evanxeo vimos como Xosé venceu a desconfianza,
fiouse de ti e acolleu a María na súa casa.
Axúdanos tamén a nós a esquecernos un pouco de tantos
ruídos e agasallos e a vivir o misterio do Nadal.
Que como o berce de Belén esteamos listos para acoller a
Xesús no noso corazón e na nosa familia.
Que a luz da fe nos dea unha mirada limpa para ver o
misterio de Belén con agarimo cara ao Deus que queda
connosco.
Señor, axúdanos a prepararnos para recibirte neste Nadal.
Que aprendamos de Ti a ser xenerosos, humildes e sinxelos.
Que sintamos o latexo dun Nadal novo, distinto, profundo e
de verdade.
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 ISAÍAS 7, 10-14: Mirade, a virxe está encinta.
Naqueles días, o Señor falou a Ajaz e díxolle:
«Pide un signo ao Señor, o teu Deus: no fondo
do abismo ou no alto do ceo». Respondeu Ajaz:
«Non o pido, non quero tentar o Señor». Entón
díxolle Isaías: «Escoita, casa de David: Non vos
abonda cansar aos homes, que cansades ata ao
meu Deus? Pois o Señor, pola súa conta,
daravos un signo. Mirade: a virxe está encinta e
dá a luz un fillo, e poñeralle por nome
Emmanuel». Palabra de Deus. Palabra do
Señor.
 SAL. 23: R/. Vai entrar o Señor; el é o Rei da
gloria.
 ROMANOS 1, 1-7: Xesucristo, da estirpe de
David, Fillo de Deus.


SAN MATEU 1, 18-24:

Xesús nacerá de María,

desposada con Xosé, fillo de David.

Narrador: A xeración de Xesucristo foi deste
xeito: María, a súa nai, estaba desposada con
Xosé e, antes de vivir xuntos, resultou que ela
esperaba un fillo por obra do Espírito Santo.
Xosé, o seu esposo, como era xusto e non quería
difamala, decidiu repudiala en privado. Pero,
apenas tomara esta resolución, aparecéuselle en
soños un anxo do Señor que lle dixo:
Anxo: -«Xosé, fillo de David, non temas acoller a
María, a túa muller, porque a criatura que hai
nela vén do Espírito Santo. Dará a luz un fillo e ti
poñeraslle por nome Xesús, porque el salvará o
seu pobo dos pecados».
Narrador: Todo isto sucedeu para que se
cumprise o que tiña dito o Señor por medio do
profeta: Profeta: -«Mirade: a virxe concibirá e
dará a luz un fillo e poñeranlle por nome
Emmanuel, que significa "Deus-connosco"».
Narrador: Cando Xosé espertou, fixo o que lle
mandou o anxo do Señor e acolleu a súa muller.
Palabra do Señor.

DEUS VÉN á túa vida.
Confía, Acólleo!
1.Ver: Cando eu era neno
- Cando eu era neno, un ancián colocoume sobre os seus xeonllos e díxome:
Vouche desvelar un segredo. Nin o ceo nin a terra son suficientemente grandes
para conter a Deus, só o corazón humano é bastante grande para albergalo.
Que quería dicir aquel ancián? Tedes colocado xa o
belén nas vosas casas? E no cole e na parroquia?

2. XULGAR: Xosé confía e acolle
+ - Hoxe escoitamos a mensaxe de XOSÉ, o papá de Xesús. No evanxeo deste
domingo fálasenos das dúbidas de Xosé para aceptar a María e a Xesús.
Pero o anxo disipa, aclara, as súas dúbidas: María “dará a luz un fillo, e
ti poñeraslle por nome Xesús, porque el salvará o seu pobo … e é o
Deus-conosco”. E Xosé confía, acepta o plan de Deus.

+ QUE NOS QUERE DICIR XESÚS?
- Hai moitas persoas que están preparando as festas de Nadal: os regalos,
adornos, roupa para i fin de ano … Dialogamos que facemos nós.
- Xosé, o carpinteiro de Nazaré, fala máis co exemplo que con discursos. Así
preparou a chegada de Xesús:
*CAMBIANDO DE PLANS: estaba casado con María e decidira rexeitala en
segredo, pero Deus cámbialle a vida cun plan “b” ou “c” de confianza.
* En vez de rexeitar, CONFÍA en Deus, pois sabe que os seus plans sempre son
mellores. Deixa que El dirixa a súa vida.
* Xosé ACOLLE a Xesús, o Emmanuel, o Deus-connosco, o Deus achegado.
Xosé deulle o nome de Xesús, o Salvador, e Xesús tivo un papá.
Cambiamos de plan?

3. ACTUAR: Confía en Xesús, acólleo
- Moitos celebran o Nadal sen acordarse de Xesús, dos plans que ten para a nosa
vida e dedicámonos só ás compras e aos regalos.
- Pero tal vez Deus teña un plan para ti distinto: quere ser o protagonista do teu
Nadal, entrar na túa vida, cambiarche o corazón, ser o Deus achegado, só fai
falla confiar (ter algo de fe) e acoller.
- Preparamos as panxoliñas, o belén (colocando o neno Xesús o día 24), belén
vivente, imos polas rúas con panxoliñas e estrelas “Naceu Xesús” …
- Organizamos a campaña solidaria de Nadal compartindo xoguetes, alimentos,
diñeiro … a través de Cáritas.
- Este domingo os nenos poderían traer á misa o Neno Xesús dos seus beléns e
bendícense todos xuntos.
Que nos está pedindo Xesús?

