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12119. Evangelho de 2ª feira (20-11-2017) - 1Mc 1, 10-15.41-43.54-57.62-64; Sl 118; Lc 18, 35-43 - Quando
Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho,
pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava
acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali.
Então o cego gritou: “Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!” As pessoas
que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais
ainda: “Filho de Davi, tem piedade de mim!” Jesus parou e mandou que
levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, o Senhor perguntou:
“Que queres que eu faça por ti?” O cego respondeu: “Senhor, eu quero
enxergar de novo”. Jesus disse: “Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou”.
No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o
povo deu louvores a Deus! Confira nossos PPS E VÍDEO - site: www.aparecidadasaguas.com
Recadinho: - À primeira vista, que lição me dá o Evangelho de hoje? - Procuro me realizar, ser feliz, no
contexto de vida que Deus me colocou? - Estou sempre atento para ouvir e ver Deus que age em minha vida? Nossa vida é repleta de cruzes. Será que rezo o suficiente para assumi-las com amor e dedicação em vista do
Reino de Deus? - Mencione algumas circunstâncias nas quais Deus passa por sua vida!
12120. Papel da Igreja no palco do mundo - O serviço aos mais pobres! - “Quando um pobre invoca o Senhor,
Ele atende-o!” (Sl 34, 33, 7). A Igreja compreendeu, desde sempre, a importância de tal invocação. Possuímos
um grande testemunho já nas primeiras páginas do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro pede para se
escolher sete homens “cheios do Espírito e de sabedoria” (At 6, 3), que “assumam o serviço de assistência aos
pobres” Este é, sem dúvida, um dos primeiros sinais com que a comunidade cristã se apresentou no palco do
mundo: o serviço aos mais pobres! Tudo isto foi possível, por ela ter compreendido que a vida dos discípulos
de Jesus se devia exprimir numa fraternidade e numa solidariedade tais, que correspondesse ao ensinamento
principal do Mestre que tinha proclamado os pobres “bem-aventurados e herdeiros” do Reino dos céus (cf. Mt
5, 3)”. (Papa Francisco em mensagem para o 1º Dia Mundial dos Pobres, 19/Novembro/2017)
12121. Se nossa Fé não tiver obras, está completamente morta! - O autor sagrado que deu mais espaço à
misericórdia do que qualquer outro, o evangelista S. Lucas, não está fazendo retórica, quando descreve a prática
da partilha na primeira comunidade. Pelo contrário! Com sua narração, pretende falar aos fiéis de todas as
gerações e, portanto, também à nossa, procurando sustentá-los no seu testemunho e incentivá-los à ação
concreta a favor dos mais necessitados. E o mesmo ensinamento é dado, com igual convicção, pelo apóstolo
Tiago, usando expressões fortes e incisivas na sua Carta: “Ouvi, meus amados irmãos: porventura não escolheu
Deus os pobres segundo o mundo para serem ricos na fé e herdeiros do Reino que prometeu aos que O
amam? Mas vós desonrais o pobre! Porventura não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos
tribunais?” De que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem fé, se não tiver obras de fé? Acaso essa fé
poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento quotidiano, e um de vós
lhes disser: “Ide em paz, tratai de vos aquecer e matar a fome”, mas não lhes dais o que é necessário ao corpo,
de que lhes aproveitará? Assim também a Fé: se ela não tiver obras, está completamente morta! (Tg 2, 5-6.1417)”. (Papa Francisco em mensagem para o 1º Dia Mundial dos Pobres, 19/Novembro/2017)
12122. O desafio é oferecer a vida ao serviço dos pobres! - “Houve momentos em que os cristãos não
escutaram profundamente o apelo dos pobres, deixando-se contagiar por mentalidades mundanas! Mas o
Espírito Santo não deixou de os chamar a manterem o olhar fixo no essencial! Fez surgir homens e mulheres
que, de vários modos, ofereceram sua vida ao serviço dos pobres! Nestes dois mil anos, quantas páginas de
história foram escritas por cristãos que, com toda a simplicidade e humildade, serviram a seus irmãos mais
pobres, animados por uma generosa fantasia da caridade!” (Papa Francisco em mensagem para o 1º Dia
Mundial dos Pobres, 19/Novembro/2017)
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