Nº 2751

09/01/2018

12377. Liturgia - 3ª feira - 09-01-2018 - 1Sm 1, 9-20; 1Sm 2, 1s; Mc 1, 21b-28 - Estando com seus discípulos
em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar.
Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem
autoridade, não como os mestres da Lei. Estava então na sinagoga um homem
possuído por um espírito mau. Ele gritou: “Que queres de nós, Jesus Nazareno?
Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és: tu és o Santo de Deus”. Jesus o
intimou: “Cala-te e sai dele!” Então, o espírito mau sacudiu o homem com
violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e
perguntavam uns aos outros: “Que é isso? Um ensinamento novo dado com
autoridade: Ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem!” E a fama de Jesus
logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia!
Recadinho: - Tenho oportunidade de falar de Deus? - Minha presença é de quem
tem Fé? - Há situações nas quais sou constrangido e sinto dificuldade para
demonstrar que sou de Cristo? - Tenho consciência de que às vezes os caminhos de
Deus são diferentes daqueles que imagino? - O que Jesus me sugere e vale para sempre? É... pedir sua ajuda!
12378. Um ensinamento novo! - O Evangelho de hoje (Mc 1, 21b-28) leva o “Grupo Vivências” (9 leigos e um
padre) a dirigir, aos que seguem nossos passos pelos meios de comunicação, uma breve mensagem registrando
um agradecimento por caminharem conosco! Nossos trabalhos são simples, um pouco inovativos e preparados
com muito Amor e carinho, e sabemos de nossas limitações em todos os sentidos. Só não colocamos limites
em nossos esforços para levar o Evangelho, buscando, por Maria, incentivar os discípulos missionários de
Cristo a terem, entre tantas, mais uma “tábua” onde se apoiar nas tempestades da vida!
12379. Maria nos ampara e nos leva a seu Jesus! - Maria nos ampara, indica-nos onde está Jesus, que nos
conduz ao Pai pelo Espírito! Sem esses objetivos, nossos trabalhos não teriam razão de ser! Alguém já nos
perguntou quanto ganham os que trabalham no site (www.aparecidadasaguas.com), no boletim “Vivências” e
em tudo o que há sete anos divulgamos por vários meios modernos de comunicação. A resposta é simples e
brota espontânea dos lábios de todos: Quem sustenta nossos trabalhos, nossos sacrifícios, nossas horas de
sono dedicadas ao trabalho, é um banco, ao qual não temos palavras para agradecer! Neste banco não há
espaço para as mais sofisticadas falcatruas tão em voga no Brasil de hoje! Chama-se simplesmente: “Banco da
Providência Divina!” É este banco que nos sustenta, nos conforta, nos une e nos incentiva a não deixar que o
desânimo tome conta de nossas atividade!
12380. Quantos seguem nossos passos?! - Não temos como calcular quantos nos seguem, repassam, divulgam
nossos trabalhos! É impossível abrir tantas mensagens que recebemos! Nossos dias ainda são de apenas 24
horas! Mas seria injusto de nossa parte não dizer uma palavra direta, pessoal, a todos os que nos querem bem e
partilham conosco as “Vivências” de cada dia! Enviamos, pois, hoje, ao término das grandes celebrações, ao
menos um desejo sincero, que brota de nossos corações: Continuem conosco! Divulguem nossos trabalhos!
Enviem-nos sugestões! E estaremos todos, felizes, lançando um olhar agradecido à Mãe e a seu Filho Jesus,
que a todos acolhe de braços abertos! Que o Espírito nos ilumine e o Pai nós abençoe! Amém! (A Direção)
12381. Deus, Luz que jamais se apaga! - “Quem vê o Filho numa manjedoura, toca o Amor misericordioso do
Pai! Os magos fizeram a experiência do caminho que conduz ao Pai! Jesus, desde seu nascimento, causou medo
a muitos. É que Ele veio com o convite de trilhar um caminho novo! O Brasil de hoje traz propostas egoístas
que só servem para ampliar os contextos de violência, de morte, e tantas outras situações que negam o Reino
de Deus em nossa sociedade! Os magos, de regresso, tomaram uma outra estrada! Assim também nós, quando
experimentamos a vontade de Deus, mudamos de rota, buscando a estrada de Luz do Evangelho! É o convite
que nos é feito no contexto de nosso País, que hoje se encontra mergulhado na escuridão! Que a Luz de Deus
nos mostre caminhos novos, motivando cada um de nós a sermos comunidades novas, unidas no Amor,
transformando as realidades de morte em realidades de vida! Que o tempo de Natal ressoe e transforme
nossos corações, faça de nós discípulos missionários de Cristo!” (P. Rodrigo José Arnoso Santos, Missionário
Redentorista, na Solenidade da Epifania do Senhor, 07/01/2018)
(Redação: contato@aparecidadasaguas.com)
Vivências - Aparecida das Águas

Site: www.aparecidadasaguas.com

|

E-mail: contato@aparecidadasaguas.com

