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11602. Evangelho de 4ª feira (19-07-2017) - Ex 3, 1-6.9-12; Sl 102; Mt 11, 25-27 - Jesus pôs-se a dizer:
“Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e
as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu
Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem
o Filho o quiser revelar”.
Recadinho: - Não é maravilhoso notar como os simples falam de Deus? - Como entender que em meio
a tanta angústia e sofrimento alguém ainda diz: “Deus nos ajudará?!” - A Igreja nos ensina que “Jesus é
o rosto humano de Deus e o rosto divino do ser humano!” Quando vemos o rosto divino em nosso
irmão? - Peçamos que Deus nos dê a paz de espírito para que entendamos o sentido da vida. - Peçamos
que Deus ilumine intensamente nossos caminhos, nos ajude a entender sua revelação.
11603. Dos Leitores - Leitores de “Vivências” nos escrevem:
Obrigada pelas mensagens. Eu sigo a palavra sim, de acordo com a lei de Deus, que aprendo a cada dia
com a Bíblia. Se sou um exemplo, eu não sei, mas procuro seguir Jesus sim. Mas muitos se afastam de
mim a cada dia mais, porque não consigo fazer parte do mundo dos vícios, falsidades e práticas
contrárias à palavra de Deus. Aprendi e continuo aprendendo sobre a Palavra de Deus. Não julgo.
Apenas creio em Deus e confio (Helena Margarida, Juiz de Fora (MG), 21/11/2016).
Obrigada pelas mensagens. Vou meditar. Peçam a Deus para que eu viva as Bem-aventuranças (Ir. Ana
Maria, 29/01/2017).
Bom dia! São uma maravilha estas mensagens. Não teria como vocês liberarem, sem colocar senha de
acesso, para podermos trabalhar com os slides, como por exemplo, colocar letras de músicas entre os
slides para passarmos em nossos grupos de reflexões? Abraços em Cristo, Pascoal Lopes Bento, Equipe
de Liturgia da Paróquia Santo Antônio, Diocese de Barra do Garças (MT, 30/01/2017).
Estimado P. Geraldo. Boa tarde, meu carinho e muita saudade do senhor. Tudo bem? Recebo
normalmente o “Vivências”. Está cada vez melhor. Dê notícias para essa amiga e, em tempo, quero
orações. Abraços fraternos e sua bênção! (Maria Hilda de Oliveira, Juiz de Fora (MG), 06/02/2017).
Muito obrigada pelos e-mails “Vivências”. Sou muito grata em receber todo os dias. Obrigada (Elaine
Cassú, 13/02/2017).
Obrigada. Como é muito proveitoso receber seus emails (Maria da Conceição Freitas, 02/03/2017).
Prezado Padre, sabemos da sua responsabilidade em relação ao envio do Evangelho diário. Todos os
dias recebemos o “Vivências” em nossos e-mails. Hoje percebemos o quanto é importante ler e viver
todos os dias um trecho do Evangelho, para buscar a Santidade em nossas vidas e na vida do próximo.
No ano passado enviei uma relação de e-mails para sua equipe. Todos os dias eles recebem o
"Vivências”, e isso foi muito edificante para essas pessoas. Essa é a nossa Missão, levar Jesus para o
próximo. Deus o abençoe! Que tenhamos muita Fé sempre! (Andressa Oliveira Andoli, 02/03/2017).
Boa noite. À Equipe de “Vivências” obrigada pelas mensagens! (Lanúzia Melo, 08/03/2017).
P. Geraldo Rodrigues, parabéns por este trabalho do grupo "Vivências". Que bom receber esta partilha
da Palavra de Deus. Deus os abençoe neste serviço! Muito obrigado e fique com o Senhor sempre. (P.
Luís Carlos Amorim, 18/03/2017).
Obrigada, adorei ter isso em mãos... Usarei bastante. Abraços (Taís Amaral de Oliveira, 20/03/2017).
RECADINHO DA REDAÇÃO DE “VIVÊNCIAS” - Nós, membros da “Família Vivências” (somos
em dez pessoas que se dedicam direta e gratuitamente a este meio de evangelização) acreditamos na
sinceridade dos elogios, e somos gratos, quando nossos amáveis Leitores nos divulgam, enviando
novos e-mails, para que outros participem desta caminhada que já completou sete anos de existência!
Evangelizemos juntos, como discípulos missionários do Senhor, por Maria! Vamos aguardar novos
endereços de e-mails! Hoje somos em torno de 30.000 que recebem diariamente e se unem a nós! Só
temos que agradecer o caminhar juntos!
CONTINUA…

