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12096. Evangelho de 3ª feira (14-11-2017) - Sb 2, 23 - 3, 9; Sl 33; Lc 17, 7-10 - Jesus disse: “Se algum de vós tem um
empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe,
quando ele volta do campo: “Vem depressa para a mesa?” Pelo contrário, não
vai dizer ao empregado: “Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu
como e bebo; depois disso poderás comer e beber?” Será que vai agradecer ao
empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós: quando
tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: “Somos servos inúteis; fizemos
o que devíamos fazer”.
Recadinho: - Você cumpre fielmente seus deveres? - Procura agir sempre com
responsabilidade? - Quando você faz um favor a alguém considera como se
estivesse simplesmente cumprindo sua obrigação? - Você espera recompensa
de Deus pelo que faz de bom? - Lembra-se que seus dotes existem para que
estejam a serviço do bem comum? Veja mais: www.aparecidadasaguas.com

12097. Casamento marcado?! Deus preferiu o noivo junto d´Ele antes! Sabemos que hoje é o “Dia Mundial do Diabetes”, a doença que mata
em silêncio! Mas dele já falamos recentemente em nosso Vivências. Então, para hoje preferimos reservar nosso
espaço para trazer um fato de superação de um trágico acidente, que se deu no dia 28 de Outubro/2017.
Aquele era para ser um dia muito especial na vida da enfermeira Vanessa Cyrillo, de 30 anos. Mas o dia, que
humanamente falando deveria ser um dia de dor, tristeza, desespero, se transformou numa lição de um Amor
extremamente nobre.
O noivo Vinícios Valle, 28 anos, sofreu um grave acidente de moto no dia 23 de agosto/2017. O luto para
Vanessa foi muito grande, mas ela soube “dar a volta por cima!” Convidou amigos e familiares para realizar
uma grande ação social no dia marcado para o casamento dela com Vinícius!
12098. Vanessa pensou nela e em outras pessoas! - Ela conta: “Sabia que no dia marcado para a cerimônia eu
ficaria muito mal, então, pensei em fazer alguma coisa que fizesse bem não só a mim, mas a outras pessoas
também.! Comecei uma campanha entre os amigos, familiares, para arrecadar mantimentos, roupas e
brinquedos, e também fazer esta ação no dia do casamento, para conseguir juntar fundos para doação”.
12099. Foi, sim, uma grande festa! - Uma festa bem diferente! E se deu na Escola Municipal Vereador Marcos
Freesz, no Bairro Eldorado, em Juiz de Fora (MG), na região onde o noivo nasceu, cresceu e acabou
morrendo! Teve cachorro-quente, salgadinhos, refrigerante, pula-pula, além de exames de pressão e glicose
(Nota de “Vivências”: não se esqueça que hoje é o “Dia Mundial do Diabetes”, essa doença que mata em
silêncio). Teve ainda pintura facial, aula de dança e o DJ fez seu show que tinha sido contratado por ela e por
Vinícius, para a festa do casamento!
12100. Na hora marcada para a cerimônia do casamento… - Vanessa juntou tudo o que sobrou e doou para
moradores em situação de rua! Vanessa se explica: “Antes de morrer, Vinícius estava muito feliz, tinha
conseguido tudo o que queria! E foi assim que me senti, durante a ação! Consegui estar junto de pessoas muito
queridas. Eu dançava com as crianças e olhava para o céu pensando: “É para você, amor!” Era minha forma
de confraternizar! Foi minha forma de festejar, declarar um grande amor!”
12101. Seu eu fiz o bem, minha dor se transformou em outro sentimento! - Vanessa recebeu muitas doações.
Uma boa ação que terá vida longa! Ela vai criar uma associação, a “Associação Vinícius Valle”, para ajudar
muitas pessoas. A enfermeira espera que sua história sirva de inspiração para outras pessoas que passaram ou
passam pela mesma dor que ela. Disse: “Depois de tudo isso, descobri muitas outras noivas que também
perderam os noivos perto do casamento! Jesus me escolheu para passar por isso por algum motivo! Não vou
decepcioná-Lo! Se eu faço o bem, minha dor se transforma em outro sentimento!”
Em sufrágio de um ente falecido? Dê um presente para Nossa Senhora!
Envie-nos pelo menos 5 e-mails de pessoas que passariam a receber nossas mensagens diárias!
contato@aparecidadasaguas.com
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