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12078. Evangelho de 6ª feira (10-11-2017) - S. Leão Magno - Rm 15, 14-21; Sl 97; Lc 16, 1-8 - Jesus disse aos
discípulos: “Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar
os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: “Que é isto que ouço a teu respeito?
Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus
bens”. O administrador então começou a refletir: “O Senhor vai me tirar a
administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças; de mendigar, tenho
vergonha. Ah! Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando
eu for afastado da administração”. Então ele chamou cada um dos que estavam
devendo ao seu patrão. E perguntou ao primeiro: “Quanto deves ao meu patrão?”
Ele respondeu: “Cem barris de óleo!” O administrador disse: “Pega a tua conta,
senta-te, depressa, e escreve cinquenta!” Depois ele perguntou a outro: “E tu,
quanto deves?” Ele respondeu: “Cem medidas de trigo”. O administrador disse:
“Pega tua conta e escreve oitenta”. E o Senhor elogiou o administrador desonesto,
porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais
espertos em seus negócios do que os filhos da luz”. Veja mais: www.aparecidadasaguas.com
(S. Leão Magno)
Recadinho: - Como devemos administrar os bens que nos foram confiados? - Sabemos prestar contas dos bens
tanto materiais como espirituais? - Não nos tornamos às vezes agressivos? - Procuramos ser espertos para
realizar o bem na mesma proporção que o administrador da parábola o foi para seu interesse pessoal? Estamos atentos a não prejudicar outras pessoas com nosso modo de agir?
12079. S. Leão Magno é celebrado hoje - É considerado um dos papas mais eminentes da Igreja dos primeiros
séculos. Assumiu o governo da Igreja no ano de 440, numa época de grandes dificuldades políticas e religiosas.
A fé católica estava ameaçada pelas heresias que grassavam no Oriente. São Leão procurou a todo custo
preservar a integridade da fé, defendendo a unidade da Igreja. Em 451, durante o concílio da Calcedônia, a sua
carta sobre as duas naturezas de Cristo foi aplaudida pelos bispos reunidos que disseram: “Pedro falou pela
boca de Leão”. Enquanto homem de Estado, contemporizou a queda eminente do Império Romano, evitando
com diplomacia que a ruína e os prejuízos materiais e culturais fossem ainda maiores. Para salvar Roma dos
bárbaros, não se intimidou. Enfrentou Gensérico e Átila, acabando com o perigo. Deixou escritos 96 Sermões
e 173 cartas e numerosas homilias que chegaram até nós. São Leão Magno pontificou durante 21 anos.
12080. S. Leão destacou-se tanto que passou a ser chamado de “Magno”, Grande! - ´É considerado um dos
maiores papas da História da Igreja. Grande no trabalho, maior ainda na santidade! Com a vitória dos
desordeiros bárbaros sobre as forças do Império Romano, a última esperança era o eloquente e santo Doutor
da Igreja, que conseguiu salvar da destruição, a Itália, Roma e muitas pessoas. Átila ultrapassara os Alpes e
invadira a Itália. O Imperador italiano fugia. O Papa foi o único capaz de salvar a ruína universal. O grande
Leão foi ao encontro do conquistador bárbaro que retrocedeu com seu exército.
12081. S. Leão Magno, grande escritor! - Um dos maiores papas da História, enérgico, disse: “Toma
consciência, ó cristão, da tua dignidade, já que participas da natureza Divina!” Dele disse Bento XVI em 2008:
“Leão, constantemente solícito pelos seus fiéis e pelo povo de Roma, mas também pela comunhão entre as
diversas Igrejas e pelas suas necessidades, foi defensor e promotor incansável da primazia romana, propondose como herdeiro autêntico do apóstolo Pedro. Soube estar próximo do povo e dos fiéis com a ação pastoral e
com a pregação. Incentivou a caridade numa Roma provada pelas carestias, pela afluência dos prófugos, pelas
injustiças e pobreza. Contrastou as superstições pagãs e a ação dos grupos maniqueus. Relacionou a Liturgia
com a vida quotidiana dos cristãos: por exemplo, unindo a prática do jejum com a caridade e com a esmola!
Com S. Leão Magno, a Igreja de todos os tempos aprende a crer em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro
Homem, realizando essa Fé todos os dias na ação pela paz e no amor ao próximo!”
A “Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
Apoio:
Missões das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição na Costa do Marfim - África
Informe-se: lembrancinhas de Natal em crochê!
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