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1687. Evangelho de segunda-feira (01-08-2011) - Sto. Afonso Maria de Liguori - 1ª leit Nm 11, 4b-15;
Sl 80, 12-17; Mt 14, 22-36 - Jesus mandou os discípulos entrar na barca e ir na frente dele para a outra
margem. Enquanto isso, ele ia despedindo as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para
rezar na solidão. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entretanto, a barca, que já estava a vários estádios da
terra firme, era agitada por fortes ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi
ao encontro deles caminhando sobre as águas. Os discípulos, quando o viram caminhando sobre as
águas, assustaram-se e diziam: “É um fantasma!” E gritavam de medo. Mas logo Jesus lhes disse:
“Tende confiança, sou eu. Não tenhais medo!” Então respondeu-lhe Pedro: “Senhor, se és tu, manda
que eu vá sobre as águas até junto de ti!” “Vem!” disse Jesus. Pedro saltou da barca e, caminhando
sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo a força do vento, ficou com medo e,
começando a afundar, gritou: “Senhor, salva-me!” Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou-o e
disse-lhe: “Homem fraco na fé, por que duvidaste?” Assim que subiram na barca, o vento se acalmou.
Então os que estavam na barca se prostraram diante de Jesus, dizendo: “Efetivamente, tu és o filho de
Deus!” Terminada a travessia, desembarcaram em Genesaré. As pessoas do lugar o reconheceram e
espalharam a notícia por toda a vizinhança. Trouxeram-lhe todos os doentes e lhe pediam que pelo
menos os deixassem tocar na orla de seu manto. E todos que o tocavam ficavam curados.
Recadinho: - Você acha que Deus exige muito de você? - Você consegue se isolar de vez em quando
para rezar? - Há muitas tempestades em sua vida? - Você tem muito medo? Dê algum exemplo. - Você
se fortalece na oração?
1688. Santo Afonso Maria de Ligório - Hoje, dia 1º de agosto, celebramos Santo Afonso, fundador da
congregação dos Missionários Redentoristas. É celebrado sempre no dia 1º de agosto. Bispo e doutor
da Igreja, grande mestre de teologia moral e um modelo de virtudes cristãs e pastorais, em 1732 fundou
a Congregação do Santíssimo Redentor, conhecida pela sigla C.Ss.R., popularmente chamada de
Congregação Redentorista, que tem hoje 5.300 missionários, espalhados por 78 países. Confira em
nosso site PPS e ebook sobre Santo Afonso: Celebrando a data, estaremos enviando a todos, por email,
um PPS que nos leva a conhecer um pouco da vida deste santo e a com ele rezar pedindo as bênçãos de
Deus, por intermédio de Maria Santíssima.
1689. Missionários do Brasil para o Paraguai – Recentemente, 56 missionários representantes da
arquidiocese de Botucatu e das dioceses de Araçatuba, Assis, Bauru, Marília, Ourinhos e Presidente
Prudente foram enviados para a 2ª Vivência Missionária no Distrito de Iguaçu, paróquia de São José
Obrero, no Paraguai. Os 56 missionários são representantes de movimentos e pastorais, além de
seminaristas das dioceses de Araçatuba, Ourinhos e Presidente Prudente.
O arcebispo de Botucatu, dom Maurício Grotto de Camargo, enviou uma mensagem aos missionários,
ressaltando: “A experiência missionária é uma via de “mão dupla”. Dar e receber; falar e saber ouvir;
ensinar e procurar aprender; revelar o que é, mas também valorizar a vida, a história e a cultura do
outro; evangelizar e ser evangelizado”. O arcebispo frisa também aos missionários a importância de
sempre se lembrarem que estão representando a Igreja que os enviou.
1690. Hora da Família 2011 discute “Família, Pessoa e Sociedade” - Neste mês de agosto, mês
vocacional, de 14 a 20 a Igreja no Brasil discute a “Família, Pessoa e Sociedade”. O evento, que está em
sua 15ª edição, é promovido desde 1992 pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Comissão Nacional da Família. Para promover a
temática, foi preparada publicação com sugestões de celebrações, Terço das Famílias e reflexões sobre
o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Catequista, Dia do Nascituro, e outros. Na ocasião, lembrar-se-á
também que o papa Bento XVI escolheu, no dia 22 de janeiro de 2009, a cidade de Milão, Itália, como
sede do próximo Encontro Mundial das Famílias. O tema do evento de 2012 será ‘A Família, o
Trabalho e a Festa’.
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