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11604. Evangelho de 5ª feira (20-07-2017) - Sto. Apolinário Ex 3, 13-20; Sl 104; Mt 11, 28-30 - Jesus
tomou a palavra e disse: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos
fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e
humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”.
Recadinho: - Jesus nos convida! Vinde a mim! Sempre que preciso e posso vou até Ele? - Quando
nosso fardo se torna pesado, procuramos ir logo a Jesus? - E quando está tudo leve, em paz e
felicidade, lembramo-nos de partilhar com Ele? - Há situações da vida em que sentimos um grande
peso sobre nós? Como agimos? - Não há dúvida de que estas palavras de Jesus são de uma riqueza
imensa. Nada paga tamanha bondade da parte dele. Obrigado, Senhor!
11605. Dos Leitores - Leitores de “Vivências” nos escrevem:
Querido P. Geraldo, Paz e Bem! Estava aguardando essa manifestação de carinho da parte do senhor...
Os Redentoristas são de especial importância para nós irmãs, especialmente na cidade de Araraquara
(SP). P. João Carvalho, recentemente falecido, foi por muito tempo capelão da Casa Provincial e as
Irmãs sempre tiveram um carinho muito especial por ele. Deus o recompense por toda dedicação à
nossa Congregação e pelo amor e carinho no trato com nossas irmãs idosas. Tenho maior inveja dos
Redentoristas que fazem festa quando um irmão parte para a eternidade... ainda vou aprender essa arte!
Tudo de bom! Felicidades! (Irmã Rita de Cássia Saturno, Piracicaba (SP), 22/03/2017).
Boa tarde Padre Geraldo! Parabéns pelas reflexões, muito bonitas e bem elaboradas. (José Fernando,
Marketing Externo, Santuário Nacional, Aparecida (SP), 25/03/2017).
Que nuestra vida sea llena de amor a Maria nuestra Madre... por habernos traido en su seno al Hijo de
Dios nuestro Salvador... Gracias por tus mensajes... Mi abrazocon cariño... Isabel, Espanha,
25/03/2017).
Obrigado por estes emails diários “Vivências”. Ajudam-me muito. Um abraço!” (P. Edycarlos da Silva,
Paróquia de Betânia, 01/04/2017).
“Obrigada Padre Geraldo pelo “Vivências” que envia a cada dia. Que o Ressuscitado caminhe sempre
com o senhor. Carlota” (Carlota Fraquelli, 15/04/2017)
Obrigada pelo envio do informativo “Vivências”. Deus é Amor! Viva Cristo! Salve Maria! (Fátima
Maria, 28/04/2017).
Boa tarde, P. Geraldo. Que o amor e a paz de Deus estejam com o senhor e sua equipe. Por gentileza,
envie-me “Vivências”. Gosto muito. Desde já: muito obrigada. Fique com Deus. União de preces. Um
abraço fraterno. (I. Geralda Neuza Hipólita, 08/06/2017).
Padre, sou membro do terço dos homens da paróquia S. João Paulo II, em Juiz de Fora (MG). Primeira
coisa que fiz, na primeira gestão como coordenador, fiz um estatuto, que garante além da oração do
Terço, a criação de um caixa para manutenção do grupo para eventos do grupo e apoio à catequese,
pastoral da criança, enfim trabalhar para o próximo. Acredito que não existe fé, se não tenho
sobriedade para compreender o espaço que me é de direito e o espaço que é de meu irmão. Não pode
existir fé, se não disponho de um tempo mínimo para ir ao encontro de um irmão carente, de um irmão
doente. Etc... Desejo muita paz no coração de cada irmão! (Weiquer Délcio Guedes, 08/06/2017).
Obrigada pelo envio de “Vivências”, pps, vídeos. Material muito bom para catequese (Neuza Guidoti,
23/06/2017).
RECADINHO DA REDAÇÃO DE “VIVÊNCIAS” - Como escrevemos ontem, nós, membros da
“Família Vivências” (somos em dez pessoas que participam direta e gratuitamente deste 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! Já pensou o que significa para nós receber e-mails novos? PARTICIPE! Seus emails enviados a nós enriquecerão tanta gente!

