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12131. Evangelho de 5ª feira (23-11-2017) - Dia Nacional de Ação de Graças - S. Clemente I Papa e S.
Columbano - 1Mc 2, 15-29; Sl 49; Lc 19, 41-44 - Quando Jesus se
aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse:
“Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz!
Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos! Dias virão em que
os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os
lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos. E não deixarão em ti pedra
sobre pedra. Porque tu não reconheceste o tempo em que foste
visitada”. Veja mais: www.aparecidadasaguas.com
(1º dia de Ação de Graças - pintura de Jean Louis Gerome Ferris)
Recadinho: - Sabe ser ombro amigo quando encontra alguém cansado e oprimido? - É possível ter paz em
meio a tribulações? - O que é para você ter esperança? - Não é nas tribulações que demonstramos fé? - Jesus se
decepcionou com a cidade de Jerusalém. Poderá Jesus se decepcionar também com nosso modo de vida?
12132. Dia de Ação de Graças - O primeiro dia de Ação de Graças foi celebrado em Plymourh, Massachusetts,
nos Estados Unidos, pelos colonos que fundaram a vila em 1620. No ano seguinte, depois de más colheitas e
inverno rigoroso, os colonos tiveram uma boa colheita de milho no verão de 1621. Por ordem do governador
da vila, em homenagem ao sucesso da safra, decidiram fazer uma grande festa. Homens de Plymouth mataram
patos, perus e abarrotaram as mesas de alimentos. Cerca de noventa índios também participaram das
celebrações. Passou então a ser comemorado na quarta quinta-feira de Novembro, depois passaram para a
última quinta-feira de novembro. Eram celebrações cristãs em agradecimento às boas colheitas realizadas
durante o ano. A celebração aos poucos foi sendo incluída no calendário de muitos países. Nos Estados
Unidos é feriado, um dia de gratidão a Deus com orações e festas pelo que de bom ocorreu durante o ano.
12133. Dia de Ação de Graças no Brasil - No Brasil, o então presidente Gaspar Dutra instituiu o Dia Nacional
de Ação de Graças em 17 de agosto de 1949, por sugestão do embaixador Joaquim Nabuco, entusiasmado com
as comemorações que vira em 1909, na Catedral de São Patrício, quando embaixador em Washington (USA).
Na ocasião, impressionado, ele disse: “Quisera que toda a humanidade se unisse neste mesmo dia, para um
agradecimento universal a Deus!"
Esse dia não é uma iniciativa das religiões, mas dos governos. Tem sim muito a ver com a ação de graças que
fazemos a Deus, a quem reconhecemos como doador de dons. É uma oportunidade para rezarmos e levar
nosso coração para mais próximo de Deus e, consequentemente, também de nossos irmãos e irmãs. No Brasil
ocorre na quarta quinta-feira de novembro.
12134. Ser cristão é participar! - “O Senhor é muito generoso! O Senhor abre todas as portas e também
entende aquele que Lhe diz: “Não, Senhor, não quero ir contigo!” Entende e o espera, porque é
misericordioso! Mas ao Senhor não agrada quem diz “sim” e faz “não!” Quem finge agradecer-lhe por tantas
coisas bonitas, na verdade segue seu próprio caminho! Quem tem boas maneiras, mas faz a própria vontade e
não a do Senhor, sempre se desculpa! Não conhecem a alegria! Não experimentam a alegria do pertencer!
Peçamos ao Senhor esta graça: de entender bem quão belo é ser convidado para a festa, quão belo é estar com
todos e partilhar com todos as próprias qualidades. Quão belo é estar com Ele e que ruim é jogar entre o “sim”
e o “não”, e dizer “sim” mas contentar-se somente em fazer parte da lista dos cristãos!” (Papa Francisco,
05/novembro/2013)
12135. Obrigado, Senhor Deus! - “Recolhamos, como que num cesto, os dias, as semanas, os meses que
vivemos, para oferecer tudo ao Senhor! E questionemo-nos corajosamente: como estamos vivendo o tempo
que Ele nos concedeu? Usamo-lo sobretudo para nós mesmos, para os nossos interesses, ou sabemos usá-lo
também para os outros? Quanto tempo dedicamos a estar com Deus, na oração, no silêncio, na adoração?”
(Papa Francisco, 01/janeiro/2015)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Quer agradecer com um gesto concreto nossos boletins que enviamos grátis todos os dias?
Partilhe! Envie-nos novos e-mails e, irmanados, estaremos dando graças a Deus - contato@aparecidadasaguas.com
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