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12055. Evangelho de domingo 31º -tc- Ano A - Solenidade de Todos os Santos (05-11-2017) - Ap 7, 2-4.914; Sl 23; 1Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a - Bem-aventuranças! - Vendo
Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos
aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los: “Bem-aventurados
os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bemaventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados
os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm
fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados
os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os
que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim.
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os
profetas que vieram antes de vós.
Recadinho: - Sou feliz? - Contribuo para que meu próximo seja feliz? Como? – Como encaro a realidade da
pobreza, a material e a espiritual? - Tenho consciência de que a misericórdia é tudo na vida? - Qual a bemaventurança que mais me agrada?
12056. Solenidade de Todos os Santos - No dia 13 de maio de 609 a Igreja Católica estabeleceu o dia 1º de
Novembro como data para honrar todos os santos e mártires, conhecidos ou não. A festa é celebrada pelos
crentes de muitas das igrejas da religião cristã. A Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Oriental celebram tal
festividade no primeiro domingo depois da Solenidade de Pentecostes, fechando o tempo litúrgico da Páscoa.
A Igreja Anglicana também celebra todos os santos com o mesmo significado da Igreja Católica e Ortodoxa.
Na Igreja Luterana, o dia é celebrado principalmente para lembrar que todas as pessoas batizadas são santas e
celebram também de modo especial os falecidos no ano que passou. É um dia festivo e, em muitos países, é
feriado. No dia 30 de dezembro de 2016 o governo federal publicou, em portaria no "Diário Oficial da União", a lista dos
feriados federais de 2017. O dia 1º de novembro não está entre os dias dos feriados. Para que pudesse a data ser celebrada,
a Igreja Católica no Brasil transferiu a celebração litúrgica para o domingo seguinte.
Deus, de infinita bondade dá a felicidade eterna do Céu a quem a merece. Fazemos conjeturas, partindo dos
Evangelhos, do que os Santos no Céu podem fazer muito em nosso favor. Para nós, eles se preocupam com
nossa vida, com nossas famílias, amigos, a Igreja como um todo. Eles nos incentivam na caminhada pelo
testemunho de vida que nos deixaram. Ajudam-nos caminhar com segurança, seguindo seus passos. Deus nos
dá tais protetores para que nos incentivem e acompanhem na caminhada deste mundo.
12057. Características dos santos! - “Os santos não são “modelos perfeitos”, mas são pessoas tocadas por
Deus. Podemos compará-los com os vitrais das igrejas, que fazem entrar a luz em diferentes tonalidades de cor.
Os santos são nossos irmãos e irmãs que acolheram a luz de Deus em seu coração e a transmitiram ao mundo,
cada um segundo a própria “tonalidade”. Mas todos foram transparentes, lutaram para retirar as manchas e as
obscuridades do mal, de modo que a luz de Deus pudesse passar. Este é o objetivo da vida, também para nós!”
(Papa Francisco, 1º/Novembro/2017)
12058. A verdadeira felicidade! - “A verdadeira felicidade é estar com o Senhor e viver por Amor. Os
ingredientes para a vida feliz se chamam bem-aventuranças: são beatos os simples, os humildes que dão lugar a
Deus, que sabem chorar pelos outros e pelos próprios erros, permanecem mansos, lutam pela justiça, são
misericordiosos com todos, trabalham pela paz , não odeiam e, mesmo quando sofrem, respondem ao mal com
o bem!” (Papa Francisco, 1º/Novembro/2017)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
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