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12386. Liturgia - 5ª feira - 11-01-2018 -1 Sm 4, 1-11; Sl 43; Mc 1, 40-45 - Um leproso chegou perto de Jesus, e
de joelhos pediu: “Se queres, tens o poder de curar-me”. Jesus,
cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele, e disse: “Eu
quero: fica curado!” No mesmo instante, a lepra desapareceu, e
ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando
com firmeza: “Não contes nada disso a ninguém! Vai, mostra-te
ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés
ordenou, como prova para eles!” Ele foi e começou a contar e
a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar
publicamente numa cidade: ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá -lo.
Recadinho: - Procuro ser humilde diante de Deus? - Ou vivo com autossuficiência, como que exigindo de
Deus o que quero? - Como lido com os preconceitos? - O que me sugerem os verbos julgar, condenar,
perdoar?
12387. Foto de Lucas Landau no réveillon do Rio de Janeiro! - A foto (acima), do fotógrafo Landau, espalhouse pelo mundo causando polêmicas e muita reflexão! Cada um a vê a seu modo: o povo aglomerado na praia
apreciando os fogos; o menino do réveillon de 2017/2018, de 9 anos, na água gelada, absorto com a beleza
nos céus, o ambiente de mar, praia, céu, fogos, numa data muito significativa! A qualidade da foto que
reproduzimos não é boa. Mas é mais que suficiente para penetrar nossos corações. E fica para cada um sua
interpretação, seu modo de encarar a cena. Uma foto levantando discussões, ensinando, questionando,
gerando debates que nos fazem evoluir como sociedade!? Oxalá!
Alguém agregou à cena o samba-enredo da escola de samba Beija-Flor, que ele e a escola, neste período, estão
ensaiando: "Vem ver brilhar mais um menino que você abandonou! Oh pátria amada / Por onde andarás??? /
Seus filhos já não aguentam mais! / Você que não soube cuidar! / Você que negou o Amor! / Vem aprender
na Beija-Flor!"
12388. As linguagens do Amor! - “As três linguagens do Amor concreto são: a linguagem da cabeça, a
linguagem do coração e a linguagem das mãos! É necessário haver harmonia entre as três, de tal maneira que
o ser humano pense o que sente e o que faz! Sinta o que pensa e o que faz, e faça o que sente e o que pensa!
Esta é a realidade da vida! (Papa Francisco)
12389. Apostolado da Oração - intenção para janeiro de 2018 - Pela evangelização das Minorias Religiosas na
Ásia. Para que, nos países asiáticos, os cristãos, bem como as outras minorias religiosas, possam viver sua fé
com toda a liberdade!
12390. Movimento no Santuário Nacional de 25 a 31/dezembro/2017 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 25 a 31/dezembro/2017
circularam pelo Santuário 290.313 visitantes. No sábado, dia 30 de dezembro/2017, o Santuário recebeu
57.872 pessoas e, no domingo, dia 31 de dezembro/2017, o número foi de 43.077 peregrinos. De segunda a
sexta-feira, o número de visitantes foi de 189.364. A previsão do Santuário para o fim de semana de 06 e 07
de janeiro era o Santuário receber 63.864 visitantes no sábado, dia 06 de janeiro/2018, e 58.719 no domingo,
dia 07 de janeiro/2018.
12391. Movimento no Santuário Nacional de 01 a 07/janeiro/2018 - Conforme dados estatísticos fornecidos
pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 01 a 07/janeiro/2018 circularam pelo
Santuário 321.321 visitantes. No sábado, dia 06 de janeiro/2018, o Santuário recebeu 77.611 pessoas e, no
domingo, dia 07 de janeiro/2018, o número foi de 84.201 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número de
visitantes foi de 159.509. A previsão do Santuário para o fim de semana de 13 e 14 de janeiro/2018 é o
Santuário receber 69.961 visitantes no sábado, dia 13 de janeiro/2018, e 87.834 no domingo, dia 14 de
janeiro/2018.
“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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