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12069. Evangelho de 4ª feira (08-11-2017) - Rm 13, 8-10; Sl 111; Lc 14, 25-33 - Grandes multidões
acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: “Se alguém vem
a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e
seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não
pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não
caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito,
qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e
calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso
contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E
todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: “Este
homem começou a construir e não foi capaz de acabar!” Ou
ainda: Qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se
senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá
enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está
longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós,
se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo!
Recadinho: - Grandes multidões acompanhavam Jesus! Posso dizer que eu também o acompanho? - Em que
consiste para mim acompanhar Jesus? - Não será já hora de o acompanhar mais e melhor? - Como lido com os
bens materiais? - Assumo minha cruz de cada dia com espírito de fé? - Busco no testemunho de Maria o
incentivo de que necessito para a caminhada? Veja mais: www.aparecidadasaguas.com
12070. Cruz sem Cristo não é cristã! - “No Evangelho (Lc 9, 22-25) Jesus diz aos discípulos: "Quem quiser me
seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e me siga". Este é "o estilo cristão", porque Jesus mesmo
percorreu este caminho antes de nós. Nós não podemos pensar a vida cristã fora deste caminho! Sempre
teremos este caminho que Ele trilhou primeiro: o caminho da humildade, o caminho também da humilhação,
de negar a si mesmo e depois ressurgir. Mas este é o caminho! O estilo cristão sem cruz não é cristão. E se a
cruz é uma cruz sem Jesus, ela não é cristã! O estilo cristão carrega a cruz com Jesus e vai em frente: com a
cruz com Jesus!" (Papa Francisco, 06/março/2014)
12071. Se o grão de trigo não morre, não pode dar fruto! - “Jesus deu o exemplo e, mesmo sendo igual a Deus,
se humilhou e se fez servo por nós. Este estilo nos salvará, nos dará alegria e nos tornará fecundos, porque este
caminho de negar a si mesmo é para dar vida, é contra o caminho do egoísmo, de estar apegado a todos os
bens só para mim... Este caminho é aberto aos outros, porque esse caminho que Jesus trilhou, de anulação,
esse caminho foi para dar vida! O estilo cristão é precisamente esse estilo de humildade, de doçura, de
mansidão. Quem quer salvar a própria vida a perderá, porque se o grão de trigo não morre, não pode dar
fruto!" (Papa Francisco, 06/março/2014)
12072. Movimento no Santuário Nacional de 30/outubro a 05/novembro/2017 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 30 de outubro a 05 de
novembro/2017 circularam pelo Santuário 275.488 visitantes. No sábado, 04 de novembro/2017, o Santuário
recebeu 92.428 pessoas e, no domingo, dia 05 de novembro/2017, o número foi de 69.474 peregrinos. De
segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 113.586 (No dia 02 de novembro, Finados, o número de
peregrinos, já incluídos no total da semana, foi de 48.858 pessoas). A previsão do Santuário para o próximo fim
de semana é o Santuário receber 95.997 visitantes no sábado, dia 11 de novembro/2017 e 160.739 no domingo,
dia 12 de novembro/2017.
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Apoiam-nos no dia de hoje com seu gesto de generosidade: Maria das Dores Silva, Joaquim Rodrigues de
Carvalho, Antônio Gustavo Vieira, Benedita Luz e Silva, Silvana Pedrotti, Ana Rita de Sousa, Ana Maria de
Faria, Antônio Fagundes de Melo, Dirce Maria Ribeiro, Francisco Marcos dos Santos…
Sua presença é para nós alegria! - E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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