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12059. Evangelho de 2ª feira (06-11-2017) - Rm 11, 29-36; Sl 68; Lc
14, 12-14 - Jesus disse a quem o tinha convidado: “Quando tu deres
um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus
irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes
poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo
contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados,
os coxos, os cegos. Então tu serás feliz! Porque eles não te podem
retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos”.
Recadinho: - Há muita caridade feita por mero interesse pessoal? - Qual é a melhor recompensa, a que vem de
Deus ou a que vem dos homens? - Você procura sempre agradecer a quem lhe faz algum favor? - Sabe
agradecer a Deus que realiza maravilhas? - Ou é daqueles que só lamentam as dores e angústias?
Visite nosso site: www.aparecidadasaguas.com

12060. As bem-aventuranças não requerem gestos extraordinários! - “As bem-aventuranças não requerem
gestos extraordinários, não são para super-homens, mas para quem vive as provações e as fadigas de todos os
dias! Os santos são assim: respiram, como todos, o ar poluído que há no mundo, mas no caminho jamais
perdem de vista o percurso de Jesus, indicado nas bem-aventuranças, que são como o mapa da vida cristã!”
(Papa Francisco, 01/novembro/2017)
12061. Dia de Todos os Santos: é a festa daqueles que alcançaram a meta! – “Santos não são só os santos do
calendário, mas os muitos irmãos e irmãs “da porta ao lado”, que talvez tenhamos encontrado e conhecido. É
uma festa de família, de muitas pessoas simples e escondidas que, na realidade, ajudam Deus a levar avante o
mundo. “Beatos os pobres em espírito!” e “os mortos que morreram no Senhor!” Quantas pessoas assim
existem hoje! Um aplauso a esses santos!” (Papa Francisco, 01/novembro/2017)
12062. “Beatos os pobres em espírito e os que morreram no Senhor!” - “Não se vive pelo sucesso, pelo poder
e o dinheiro, mas são bem-aventurados os que acreditam que o Senhor é o tesouro da vida! Recordemos com
gratidão os nossos caros falecidos e rezemos por eles, como nos pede a festa de Finados. Que a Mãe de Deus,
Rainha dos Santos e Porta dos Céus, interceda pelo nosso caminho de santidade e pelos nossos caros que nos
precederam e já partiram para Pátria celeste!” (Papa Francisco, 01/novembro/2017)
12063. Dia de Finados! - “No Dia de Finados, nas Igrejas e nos cemitérios, manifestamos o amor e a gratidão
pelos falecidos e, de modo especial, expressamos a fé em Cristo Ressuscitado, a fé na ressurreição dos mortos e
na vida eterna!” (Cardeal Sérgio da Rocha, Presidente da Conferência dos Bispos do Brasil, em
02/novembro/2017)
12064. É um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos! - “A tradição da Igreja de honrar a memória dos
defuntos remete aos primeiros tempos do cristianismo, quando eram oferecidos sufrágios em seu favor. O
Catecismo ensina este costume e ressalta que, de modo especial, era oferecido o sacrifício eucarístico, a fim de
que, purificados, os falecidos possam chegar à visão beatífica de Deus, recordando o exemplo de Judas
Macabeu, que mandou oferecer sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos
do seu pecado, pois é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus
pecados!” (Cardeal Sérgio da Rocha, Presidente da Conferência dos Bispos do Brasil, em 02/novembro/2017)
12065. A Palavra de Deus traz esperança! - “A Palavra de Deus vem iluminar e trazer esperança para todos
diante da morte. O Evangelho nos assegura que a vontade do Pai, cumprida plenamente por Jesus, é que
ninguém se perca, mas que alcance a ressurreição!” (Cardeal Sérgio da Rocha, Presidente da Conferência dos
Bispos do Brasil, em 02/novembro/2017)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
APOIO:
Al Mare Restaurante - Um sabor diferente para cada dia da semana! - self service R$ 18,00 (das 11 às 16hs)
2ª comida mineira - 3ª comida nordestina - 4ª Feijoada e massas - 5ª comida caseira - 6ª frutos do mar - sáb. feijoada dom. massas - carne - frango - Tel. (13)3382-1859 - E-mail: almareguaruja@gmail.com
R. Atílio Gelsomini, 210 - Praia Astúrias - Guarujá (SP) (próximo ao Estádio Municipal)
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