
A pessoa de Jesus: 
Descendência: Mateus 1 | Lucas 3, 23-38 | Lucas 1, 26 a 29 

 Segundo sua etimologia, a palavra Jesus 

significa “O Senhor salva”.  

 Em Jesus, continua e chega ao ápice 

toda a história de Israel. Sua árvore 

genealógica apresenta-o como 

descendente de Davi e Abraão.  

 Como filho de Davi, Jesus é o Rei – 

Messias que vai instaurar o Reino prometido. 

Como filho de Abraão, ele estenderá o Reino a todos os homens 

através da presença e ação da Igreja. 

 Jesus não é apenas o filho da história dos homens. É o próprio 

Filho de Deus que está conosco. Ele inicia nova história, em que os 

homens serão salvos de tudo o que diminui e destrói a vida e a 

liberdade.  

 Maria é outra representante da comunidade dos pobres que 

esperam pela libertação. Dela nasce Jesus Messias, o filho de Deus. 

Aquele que vai iniciar nova história surge dentro da história de 

maneira totalmente nova. 

 

 

A vocação é como um diálogo entre Deus e o vocacionado; a 

iniciativa é de Deus; a resposta é do ser humano. Em clima de 

oração, acolher o próprio ser como um dom e presente que Deus 

me faz agora: corpo, espírito, saúde, energias, desejos, necessidade 

de amar e ser amado, impulso para o infinito, capacidade de 

relações... 

Eu mesmo sou um dom de Deus: tudo em mim procede dele. E 

enquanto procedo dele, todo meu ser é bom 
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Chamados à Vida – Nossa primeira Vocação 
 

NASCEMOS! 
 

Ninguém nasce uma folha em branco. Ninguém nasce 

livre da influência do mundo externo. Nascemos com as 

marcas do mundo que nos rodeia: família, cultura, 

costumes...  

A família escreve sobre nós: com sua maneira de ser, de 

pensar, de reagir, de amar ou desamar, de querer ou não 

querer, de harmonia ou desarmonia, de tranqüilidade                   

ou ansiedade, de equilíbrio ou desequilíbrio, de bondade ou 

agressão, de atenção ou desprezo, de presença ou ausência... 
 

Se eu não existisse, certamente ninguém iria notar minha ausência; nem notaria a 

ausência de qualquer outra pessoa que não existisse. Mas, antes de eu existir, 

Deus já me conhecia e amava; por isso me chamou à vida: sou criatura sua. Cada 

pessoa é criatura de Deus, amada e convidada por ele ao banquete da vida. A vida 

é, assim, o primeiro chamado de Deus, a primeira vocação. 
 

 

 

 

Como o Salmista, rezamos assim:  
 

“Javé, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o 

meu sentar e o meu levantar. (...) Foste tu que criaste 

os meus rins; tu me abrigavas no seio materno”.  

Sl 139 (138) 

 

 



 

Se a vida já é vocação, devo-lhe uma resposta.  

Qual será a resposta que Deus espera de mim? 

Certamente a vida tem um sentido a descobrir, uma 

obra a realizar. E ninguém o faz em meu lugar. Só eu 

posso realizar o sonho que Deus sonhou para mim. 
 

Vejamos um trecho do poema de Willian Shakespeare.  

O que esse poema me ensina na resposta que sou chamada a dar a Deus. 

“Eu aprendi... que ignorar os fatos não os altera; 

Eu aprendi... que quando você planeja se nivelar com alguém, apenas esta 

permitindo que essa pessoa continue a magoar você; 

Eu aprendi... que o AMOR, e não o TEMPO, é que cura todas as 

feridas; 

Eu aprendi... que ninguém é perfeito até que você se apaixone por essa 

pessoa; 

Eu aprendi... que a vida é dura, mas eu sou mais ainda; 

Eu aprendi... que as oportunidades nunca são perdidas; alguém vai 

aproveitar as que você perdeu. 

Eu aprendi... que quando o ancoradouro se torna amargo a felicidade vai 

aportar em outro lugar; 

Eu aprendi... que não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o 

que fazer a respeito; 

Eu aprendi... que todos querem viver no topo da montanha, mas toda 

felicidade e crescimento ocorre quando você esta escalando-a; 

Eu aprendi... que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo fazer”.  

A primeira resposta ao chamado da vida é compromisso sagrado de quem a 

considera um dom de Deus confiado aos cuidados humanos. Colocar-se a serviço da 

vida já é responder a vocação. 
 

O Profeta Jeremias faz uma linda experiência de sentir-se conclamado a tomar posse 

de sua vida e colocá-la a serviço da proposta de Javé. (Jer 1, 5) 
 

“Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci; antes que você fosso 

dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das nações”. 

 

A história de Madre Gertrudes  

começou assim... 
 

a pequena cidade de Chiuro – Província de Sôndrio, Itália, havia 

uma família pobre, com princípios religiosos muito fortes. O casal 

Giovani Baptista Toloni e Catarine Rodolfi, tinha duas filhas: 

Maddalena e Caterine Luigina. Deus quis que dessa família nascesse uma 

pessoa que iria sinalizar, através da sua consagração, uma faceta do projeto 

do Reino Deus. Assim, Deus prepara aquela simples e dócil família para 

receber mais uma filha.  

No dia 7 de agosto de 1876, nasceu uma criança cheia de vida. Deram-lhe 

o nome de Martina Toloni.  

Deus já havia preparado o seu futuro. Assim, como a mãe cuida de seu 

filho, Deus cuidava carinhosamente de sua preciosa Martina. 

Logo após o nascimento, Martina foi entregue a uma ama, Catharina, que 

cuida dela até a idade de 4 anos. Vive uma infância cheia de contratempos, 

dividida em termos afetivos, longe de sua família. Como ela mesma 

expressa em seus dados biográficos: “Nunca em minha vida tive o prazer 

de pronunciar o doce nome de mãe”. Sua 

mãe veio a falecer sem que ela a conhecesse.  

Martina tem um gênio forte, é uma criança 

enérgica, inteligente, de um coração puro e 

bondoso. Em casa, junto de suas irmãs Nina e 

Luisinha, o pai não consegue cuidar e dar 

uma educação suficiente para as filhas, como 

Martina é a caçula, ele a leva para um 

orfanato em Pianello, chamado de “Casa 

della Divina Providenza” em Como. Lá 

Martina é cuidada com carinho e dedicação. 

É educada pelas das Filhas de Santa Maria da Providência (Irmãs 

Guanelianas).   
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