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12045. Evangelho de 6ª feira (03-11-2017) - S. Martinho de Lima - Rm 9, 1-5; Sl 147; Lc 14, 1-6 - Num
dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de
Jesus, havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da Lei e aos fariseus: “A Lei
permite curar em dia de sábado, ou não?” Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem
pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: “Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu
num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado?” E eles não foram capazes de responder a isso.
(Imagem: S. Martinho de Lima)
Recadinho: - Hidrópico é uma pessoa que sofre de acúmulo de líquido e inchaço no corpo todo ou
numa parte como, por exemplo, no ventre. Se Jesus podia curá-lo da doença, seria justo se omitir não
agindo com misericórdia só por ser dia de sábado? - Arrumo sempre escusas para não fazer o bem? - Ou sou generoso e
disponível? - Minha comunidade é prestativa e acolhedora? Visite nosso site: www.aparecidadasaguas.com

12046. Intenções do Apostolado da Oração para Novembro/2017 - Pela Evangelização: Pelos cristãos na Ásia,
para que, testemunhando o Evangelho com palavras e obras, favoreçam o diálogo, a paz e a compreensão
recíproca, sobretudo com aqueles que pertencem a outras religiões.
12047. S, Martinho de Lima - Seu pai era um fidalgo espanhol, sua mãe uma escrava negra. Nunca se casaram.
Martinho nasceu no Peru, em 1639. Martinho se tornou um hábil cirurgião prático e ficou perito quanto aos
recursos das ervas e dos preparados farmacêuticos. Os doentes, iam ao bom médico prático em grande
número, confiantes em sua arte de curar e tratar e, atraídos por sua caridade incansável e gentil. Quis ser
dominicano. Mas não foi aceito para a ordenação sacerdotal por causa cor de sua pele e às condições de seu
nascimento! Só consentiram que ele fosse um “oblato”, isto é um leigo associado à ordem.
12048. Bebê que morreu de fome se torna símbolo da tragédia humanitária na Síria! - Uma fotografia que
correu o mundo, com um bebê desnutrido, ilustra a tragédia humanitária que se vive na Síria, onde várias
cidades estão cercadas pelo exército leal a Bashar al-Assad, que continua a guerra civil contra os rebeldes. Pelas
redes sociais divulgaram imagens que, mostrando um bebê com apenas um mês de vida, severamente
desnutrido, pesando menos de dois quilos! Sahar Dofdaa, cuja mãe também estava desnutrida e não podia
amamentar, morreu no dia 22 de outubro de 2017 e o bebê no dia seguinte.
Como esse bebê que morreu em Hamouria, na região de Ghouta, há milhares de outros correndo risco de
morte, em uma altura em que as tropas leais a Bashar al-Assad, presidente da Síria, tem várias cidades cercadas.
As populações, alvo de constantes bombardeios, sobrevivem na absoluta escassez de alimentos!
Milhares de pessoas se movimentam, apelando por uma ação contra a tragédia humanitária síria,
compartilhando imagens que mostram o horror de quem sobrevive nas cidades cercadas.
Cerca de 3,5 milhões de pessoas vivem em cidades controladas pelos rebeldes ou pelo Estado Islâmico e
cercadas pelo regime de Assad. Ghouta vive uma situação trágica! “Milhares de crianças estão em perigo e se
não houver um movimento internacional ou uma iniciativa das Nações Unidas para resolver isto, as
consequências serão extremamente perigosas e Ghouta irá se transformar em uma catástrofe humanitária”,
alerta o ativista Raed Srewel. Perante a escassez de alimentos, muitas famílias sobrevivem à base de um pão
feito de cevada, azeitonas e plantas cozidas!
12049. Todos os dias, no mundo, morrem 15 mil crianças com menos de 5 anos! - Um relatório revela que 15
mil crianças morreram por dia em 2016, antes de completarem o quinto aniversário! Pelo menos 46% delas, ou
7 mil, não sobreviveram aos primeiros 28 dias após o nascimento! Em Angola, verificaram-se 29 mortes em
cada mil nascimentos! Mortalidade de crianças menores de cinco anos? Angola registrou 83 mortes em cada mil
nascimentos! Entre as nações de língua portuguesa, o Brasil reduziu de forma mais acelerada as mortes dos
menores de cinco anos, a uma taxa de 5,6% ao ano. No país ocorreram 15 mortes em cada mil nascimentos.
Na Guiné-Bissau ocorrem 38 mortes em cada mil crianças; em Moçambique 27 mortes em cada mil
nascimentos; Timor-Leste registra 22 mortes neonatais em cada mil! Em São Tomé e Príncipe ocorrem 15
mortes em cada mil nascimentos. Em Cabo Verde 10 e em Portugal duas mortes em cada mil nascimentos!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Ímã de geladeira com N. Senhora Aparecida - pedido mínimo 10 exemplares - E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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