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12337. Liturgia - 3ª feira - 02-01-2018 - S. Basílio Magno e S. Gregório Nazianzeno - lJo 2, 22-28; Sl 97; Jo
1, 19-28 - Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram
de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: “Quem és tu?” João
confessou e não negou. Confessou: “Eu não sou o Messias”. Eles
perguntaram: “Quem és, então? És Elias?” João respondeu: “Não
sou”. Eles perguntaram: “És o Profeta?” Ele respondeu: “Não”.
Perguntaram então: “Quem és, afinal? Temos de levar uma resposta
àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo?” João declarou:
“Eu sou a voz que grita no deserto: ‘Aplainai o caminho do Senhor’”
- conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram:
“Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o Profeta?” João respondeu: “Eu batizo
com água; mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço
desamarrar a correia de suas sandálias!” Isso se deu em Betânia além do Jordão, onde João estava batizando.
Recadinho: - Cumpro meus deveres com amor ou apenas por cumprir? - Meu testemunho de vida colabora
para a Fé de meus irmãos? - Faço minha parte para que haja menos injustiça no mundo? - Surgem às vezes
casos de injustiças em minha comunidade? - Qual deveria ser minha primeira atitude diante do testemunho
negativo de alguém de minha comunidade?
12338. S. Basílio Magno e S. Gregório Nazianzeno - A Igreja celebra hoje dois santos muito amigos: S.
Basílio Magno (E) e São Gregório de Nazianzeno (D). Eles nos dão um testemunho inspirador de quanto a
autêntica fraternidade entre cristãos é apoio e alimento eficaz para a santificação. Ambos tinham a mesma
idade e eram naturais da mesma região, mas o que de verdade os unia era o fato de olharem para a mesma
direção: servir a Cristo e buscar a sabedoria e o conhecimento, servindo aos irmãos. Conhecer um pouco da
vida deles nos leva a pensar no salmo 100: “Aos fiéis desta terra eu volto meus olhos! Que eles estejam bem
perto de mim! Aquele que vive fazendo o bem será meu ministro, será meu amigo!” É nesse sentido que
Gregório afirmava que eles tanto se edificavam mutuamente a ponto de serem “um para o outro regra e
modelo para discernir o certo e o errado!”
Celebrar a memória deles, justo no segundo dia do ano em que estamos celebrando no Brasil o Ano do
Laicato, é celebrar a verdadeira amizade que edifica o ser humano e o leva para Deus, seja ele quem for, ele
membro da Vida Religiosa, Sacerdotal ou Vida de Leigo no contexto da Sociedade!
12339. Lema de vida dos dois santos escrito por S. Gregório - Ambos, S. Basílio e S. Gregório, foram bispos e
doutores da Igreja (= Mestres nas coisas de Deus!). S. Gregório escreveu uma verdadeira relíquia do século IV:
“Encontramo-nos em Atenas, na Grécia. Como o curso de um rio, que partindo da única fonte se divide em
muitos braços, Basílio e eu nos tínhamos separado para buscar a Sabedoria em diferentes regiões. Mas
voltamos a nos reunir como se nos tivéssemos posto de acordo, sem dúvida porque Deus assim o quis! Nesta
ocasião, eu não apenas admirava meu grande amigo Basílio, vendo-lhe a seriedade de costumes e a maturidade
e prudência de suas palavras, mas ainda tratava de persuadir a outros, que não o conheciam tão bem, a fazerem
o mesmo. Logo começou a ser considerado. Que acontece então? Ele foi quase o único entre todos os que iam
estudar em Atenas a ser dispensado da lei comum; e parecia ter alcançado maior estima do que comportava sua
condição de novato. Este foi o prelúdio de nossa amizade, assim fomos tocados pelo amor mútuo. Passamos a
desejar os mesmos ideais, cultivando nossa amizade e união com Deus e nosso sobrenome era cristãos!”
12340. Saí para o encontro com o outro! - “Saí de vós mesmos para evangelizar. A Igreja clama por vós! Sair
para ir ao encontro do outro! Quem atrai e une é Cristo Jesus! De fato, a própria vocação é viver o Batismo
para o caminho da santificação, é anunciar e colaborar com uma civilização do Amor, na responsabilidade de
povo de Deus, fiel aos seus ensinamentos, sendo a face de Cristo no meio da Humanidade!” (Papa Francisco
em sua Exortação “A Alegria do Evangelho”).
Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Está gostando de nossos boletins diários? Nada cai do Céu!
Quer continuar recebendo? Reúna 10 pessoas que façam uma doação de apenas R$ 10,00 cada e... fale conosco:: contato@aparecidadasaguas.com
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