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11537. Evangelho de 3ª feira (04-07-2017) - Gn 19, 15-29; Sl 25; Mt 8, 23-27 - Jesus entrou na barca, e
seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a
barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o
acordaram, dizendo: “Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo!” Jesus respondeu: “Por que tendes tanto
medo, homens fracos na fé?” Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande
calmaria. Os homens ficaram admirados: “Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem?”
Recadinho: - Consegue crer que Jesus está a seu lado sustentando sua caminhada? - Nas tempestades da
vida, segura firme em Deus? - Consegue abandonar-se nas mãos de Deus? - Lembre-se de alguém que
vive intensamente sua fé. E Deus o confortará. - Reze: Aumentai, Senhor, minha fé!
11538. Movimento no Santuário Nacional de 26 de junho a 02 de julho/2017 - Conforme dados
estatísticos fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 26 de junho a
02 de julho/2017 circularam pelo Santuário 169.414 visitantes. No sábado, 01 de julho/2017, o
Santuário recebeu 62.682 pessoas e, no domingo, dia 02 de julho/2017, o número foi de 68.178
peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 38.554. A previsão do Santuário
para o próximo fim de semana é o Santuário receber 80.855 visitantes no sábado, dia 08 de julho/2017,
e 87.974 no domingo, dia 09 de julho/2017.
11539. A tradição da capelinha de Nossa Senhora nas famílias - “Esta tradição começou depois da
pesca milagrosa, da pesca feminina, quando os pescadores juntaram o corpo e a cabeça, que é um
problema do mundo hoje. Temos muita cabeça e pouco coração. Às vezes o corpo fica separado da
cabeça, e é preciso juntar. O lugar de juntar é na família, nas pequenas casas, nas pequenas
comunidades. Aqueles pescadores que abraçaram Maria, a acolheram, a agasalharam e a levaram para
casa, hoje nos dão o exemplo e dizem “Façam a mesma coisa” na sua rua, no seu bairro. Junte um
grupo, acolha Maria na sua casa. Acolhendo Maria você está acolhendo o Filho Jesus e o Evangelho
dentro de sua casa. Então, faça deste Evangelho vida com os vizinhos, com a família, fazendo um clima
de amizade, de amor, de união, que depois vai construindo um país melhor, um país mais justo e mais
fraterno”. (P. Arlindo Dias, verbita, Roma, 24/junho/2017)
11540. Missão não é turismo! Pode haver fracasso e sofrimento! - “Ir em missão não é fazer turismo!
Ser enviado por Jesus em missão não é garantia de sucesso e tampouco protege de fracassos e
sofrimentos. É preciso levar em consideração a possibilidade de rejeições e perseguições. Isto assusta
um pouco, mas é a verdade! Assim como Cristo foi perseguido pelos homens, conheceu a rejeição, o
abandono e a morte na Cruz, devemos nos lembrar que nenhuma missão cristã é sinal de tranquilidade,
mas entrever uma oportunidade: Ver nas dificuldades uma ocasião! Dificuldades e tribulações fazem
parte da obra de evangelização e nós somos chamados a encontrar nelas a ocasião para verificar a
autenticidade de nossa fé e de nossa relação com Jesus.
Enfim, no testemunho de fé não contam os sucessos, mas a fidelidade a Cristo! Não tenham medo de
quem os ofende ou maltrata, de quem os ignora, ou de quem “pela frente” os honra, mas “pelas costas”
combate o Evangelho. Há muita gente assim! Mas nas dificuldades do testemunho cristão do mundo,
nunca somos esquecidos, mas sempre assistidos pela solicitude atenta do Pai! Rezemos por nossos
irmãos e irmãs ainda perseguidos e louvemos a Deus porque, apesar disso, continuam a testemunhar
com coragem e fidelidade a sua fé. Seu exemplo nos ajuda a não hesitar em tomar posição em favor de
Cristo, testemunhando-o corajosamente também no cotidiano!” (Papa Francisco, 25/junho/2017)
11541. Um aniversário diferente! - No dia 01 de julho de 2017, nosso boletim “Vivências! Completou 7
anos de existência. E foi uma data diferente para nós e para cerca de 30.000 pessoas que recebem
nossos boletins diários por e-mails! Foi um aniversário diferente porque o inusitado aconteceu! Pela
primeira vez não conseguimos enviar nossos boletins nem nosso vídeo e pps do domingo! Sim, foi uma
pane! Por isso insistimos: habitue-se a consultar nosso site quando isso acontece e continue conosco na
luta do dia a dia! Agradecemos.

