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12101. Evangelho de 4ª feira (15-11-2017) - Sto. Alberto Magno - Sb 6, 1-11; Sl 81; Lc 17, 11-19 - Caminhando
para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar
num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância, e gritaram:
“Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!” Ao vê-los, Jesus disse: “Ide apresentar-vos
aos sacerdotes”. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles,
ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz; atirou-se aos
pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano.
Então Jesus lhe perguntou: “Não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem
voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?” E disse-lhe: “Levanta-te e vai! Tua fé te salvou!”
.Visite: www.aparecidadasaguas.com
Recadinho: - Por que encontramos tanta ingratidão entre nós? - Custa muito ser grato a quem nos estende a
mão? - Tenho coração generoso para acolher meu próximo? - E minha gratidão para com Deus, como a
manifesto? - Um santo nos ajudará na reflexão. É São Bernardo: “A ingratidão é o inimigo da alma: desvirtua o
merecimento, estraga as virtudes, corrompe os benefícios! A ingratidão é vento abrasador que seca a fonte da
benevolência divina”.
12102. Proclamação da República Brasileira! - Hoje é feriado nacional. É o nosso dia! É o dia do Brasil! Houve
um levante político-militar, no dia 15 de novembro de 1889, que instalou a forma republicana federativa
presidencialista de governo no Brasil, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império do
Brasil e, por conseguinte, pondo fim à soberania do imperador Pedro II. Foi, então, proclamada a República
dos Estados Unidos do Brasil. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação (atual Praça da República), na
cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do exército
brasileiro, liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder. Naquele
mesmo dia 15 foi instituído um governo provisório republicano. Faziam parte, desse governo, organizado na
noite de 15 de novembro de 1889, o marechal Deodoro da Fonseca como presidente da República e chefe do
Governo Provisório; o marechal Floriano Peixoto como vice-presidente; como ministros, Benjamin Constant,
Botelho de Magalhães, Quintino Bocaiuva, Rui Barbosa, Campos Sales, Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o
almirante Eduardo Wandenkolk, todos membros regulares da maçonaria brasileira.
12103. Corrupção!!! Coisa nova neste País?! - Os rumores de corrupção na Corte causaram descontentamento
entre os militares brasileiros e a imprensa, a classe média e os profissionais liberais, que desejavam mais
liberdade política. Por isso, muitos se engajaram no movimento republicano, que defendia o fim da Monarquia
e a implantação da República. Juntaram-se ao movimento também os defensores da causa abolicionista, que
relacionavam a falta de desenvolvimento, as desigualdades na relação de trabalho, que era legitimada pelo
império português. O fim da monarquia era uma saída viável para os que combatiam a mão-de-obra escrava.
No 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil. Logo Dom
Pedro II receberia a notícia de que seu governo havia sido derrubado e um decreto o expulsava do País,
juntamente com sua família. Dias depois, voltaram para Portugal.
12104. A República e a Igreja - A Igreja, com grande influência ideológica, também passou a engrossar a fila
dos que maldiziam o poder imperial. Tudo devido à crise nas relações entre os clérigos e Dom Pedro II.
Naquela época, de acordo com a constituição do país, a Igreja era subordinada ao Estado por meio do regime
de padroado. Nesse regime, o imperador nomeava padres, bispos e cardeais. Em 1864, o Vaticano resolveu
proibir a existência de padres ligados à maçonaria. Valendo-se do regime do padroado, Dom Pedro II, que era
maçom, desacatou a ordem e repudiou os que seguiram as ordens do papa Pio IX. Mesmo anulando as
punições dirigidas aos bispos fiéis ao papa, D. Pedro II foi declarado autoritário e infiel pelo cristianismo! O
nome “República” vem do latim, “res pública” que significa “coisa pública!” Mas será que hoje temos coisa
pública no Brasil? O que é uma República?... Sem comentários!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
Algo a dizer? - crítica? - comentário? - sugestão? Escreva-nos: contato@aparecidadasaguas.com
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