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12105. Evangelho de 5ª feira (16-11-2017) - Sta. Margarida da Escócia
e Sta. Gertrudes - Sb 7, 22 - 8, 1; Sl 118; Lc 17, 20-25 - Os fariseus
perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o Reino de
Deus. Jesus respondeu: “O Reino de Deus não vem ostensivamente.
Nem se poderá dizer: “Está aqui” ou “Está ali”, porque o Reino de
Deus está entre vós”. E Jesus disse aos discípulos: “Dias virão em que
desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As
pessoas vos dirão: “Ele está ali” ou “Ele está aqui”. Não deveis ir,
Esse é nosso Brasil!
nem correr atrás. Pois, como o
relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim
sonhos?! por esta
também será o Filho do Homem, no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado
geração”. Veja mais: www.aparecidadasaguas.com
Recadinho: - Nota em primeiro lugar que sem sacrifício não pode existir Reino? - No seu entender, em que
consiste o Reino prometido por Jesus? - Como se preparar para o Reino de Deus? - Lembra-se sempre de que o
Reino é dos simples, dos humildes, dos que servem a Deus? - Cada vez que agimos com bondade, com doçura,
com simplicidade de coração, começa a acontecer o Reino de Deus em nós, não é assim?
12106. Movimento no Santuário Nacional de 06 a 12/novembro/2017 - Conforme dados estatísticos fornecidos
pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 06 a 12 de novembro/2017, circularam pelo
Santuário 320.0004 visitantes. No sábado, 11 de novembro/2017, o Santuário recebeu 109.066 pessoas e, no
domingo, dia 12 de novembro/2017, o número foi de 166.671 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número
de visitantes foi de 44.267. A previsão do Santuário para o próximo fim de semana é o Santuário receber 120.651
visitantes no sábado, dia 18 de novembro/2017, e 142.110 no domingo, dia 19 de novembro/2017.
12107. Palavra do ano para o mundo, mas em especial para o Brasil! - Que vergonha! Entre grande número de
poderosos, são descobertos como os mais poderosos na “arte!” Uns mestres de outros, e a avalanche da
“corrupção” aumenta cada dia mais! E corrupção é a palavra do ano para o Brasil! O resultado da pesquisa com
entrevistados foi obtido através de pesquisas da “Consultoria Cause”, em parceria com o “Instituto Ideia Big
Data”. O resultado da pesquisa foi: em primeiro lugar corrupção (37%), vergonha (26%), crise (18%), tenso
(10%) e mudança (9%). O resultado reflete o ânimo da sociedade: vídeos, malas, primos, amigos, colegas de
trabalho, pobres que se tornaram milionários ao longo dos anos... o caldo foi consistente! “Para esse ano, não foi
surpresa para eleger sem nenhuma surpresa a palavra “corrupção”, disse Leandro Machado, cientista político
sócio da consultoria “Cause Leandro Machado”.
12108. Perpectivas para 2018! - Nossa redação de “Vivências” não tem dúvidas! A sem-vergonhice das
corrupções tem muito ainda a revelar! O número dos corruptos e corruptores continuará sua caminhada! Esse
item não tem conserto! Os esperançosos, poucos, pensam que a palavra da esperança é “renovação”. - Renovar
o que neste mar de corrupção no qual vivemos?! Seria necessário zerar tudo e pedir a Deus que no final do túnel
faça surgir uma luz que nos leve a uma “renovação”. Renovação em primeiro lugar na maior parte de nossos
governos corruptos e corruptores!
A palavra escolhida para 2016 tinha sido “indignação!” Continuaremos indignados, por mais que nos
dediquemos e estudemos como superar as crises! A única saída é zerar tudo e rezar para que Deus inspire nosso
povo a se unir em torno de valores que realmente faça-nos viver voltados para o bem comum!
Ontem escrevíamos aqui em nosso “Vivências”: “República” vem do latim, “res pública”, que significa “coisa
pública!” Mas será que hoje temos coisa pública no Brasil?!” E perguntamos desiludidos hoje: São poucos os que
pensam nos bens públicos! Infelizmente! É grande o número dos que, a custa do erário público, buscam os mais
estapafúrdios meios de embolsarem o que é dos outros! Como já nos advertiu duas vezes o Papa Francisco,
“caixão de defunto não tem cofre nem gavetas!” Que Deus nos salve! Amém!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Que os esperançosos se unam por um Brasil melhor!
Que o Deus da Esperança nos fortaleça! Que as mãos da “Aparecida das Águas” guie nossas mãos para fazer o bem!!
Escreva-nos: contato@aparecidadasaguas.com
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