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12483. Liturgia - 5ª feira (01-02-2018) - 1Rs 2, 1-4.10-12; 1Cr 29, 10-12; Mc 6, 7-13 - Jesus chamou os doze e
começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos
impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a
não ser um cajado; nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura.
Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas.
E Jesus disse ainda: “Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa
partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos
escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho
contra eles”. Então os doze partiram e pregaram que todos se
convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo.
Recadinho: - Sei agradecer a Deus que me faz sentir a realização pessoal por um bom testemunho de vida? Sou disponível e fraterno na justa partilha de bens? - Que lugar ocupam as coisas supérfluas em minha vida? Quando e como anuncio o Evangelho de Cristo? - É fácil servir de apoio àqueles que tem uma missão mais
envolvente no campo da evangelização?
12484. Intenções do Apostolado da Oração para Fevereiro - Não à corrupção!
Para que aqueles que têm poder material, político ou espiritual não se deixem dominar pela corrupção!
Apostolado da Oração - O que é! - Trata-se de uma organização composta por leigos católicos cuja finalidade é
a santificação pessoal e o incentivo para uma dedicação mais intensa na evangelização. Há um segmento
intitulado “Movimento Eucarístico Jovem”, nome que substituiu a antiga Cruzada Eucarística! O movimento
se preocupa de modo especial com a Juventude pois, se bem formados na Fé, terão mais oportunidades de
assumir o testemunho do Evangelho no meio dos jovens!
Seus Estatutos explicam que o Apostolado da Oração se constitui na união dos fiéis que, por meio do
oferecimento cotidiano de si mesmos, juntam-se ao Sacrifício Eucarístico, no qual se exerce continuamente a
obra de nossa Redenção. Desta forma, pela união vital com Cristo, da qual depende a o sucesso do apostolado,
colaboram na missão de evangelização no Mundo.
Nasceu num colégio dos religiosos da Companhia de Jesus (padres Jesuítas), na França, e se espalhou pelo
mundo. Seus membros trabalham com afinco na evangelização das famílias, tem uma devoção especial ao
Sagrado Coração de Jesus e todos os seus membros rezam diariamente pelas intenções do Papa. Parece algo
sem importância, coisa de devoção antiga, mas na realidade, nos tempos de hoje reúnem cerca de 40 milhões
de membros em todo o Mundo! Merece um destaque também em nosso boletim “Vivências!” Por isso, sempre
que possível, divulgamos o tema do mês logo nos primeiros dias para que nos acompanhe em nossa vivência
diária! Aceitemos o convite para sermos “discípulos missionários do Senhor!”
12485. Cinema de graça - de menino! - Um menino de apenas 8 anos criou um cinema gratuito para crianças
carentes. Rafael Kaweh é apaixonado por animações e decidiu criar o “Cine Oportunidades” para levar
diversão e arte a meninos e meninas que não tem acesso à telona. Seu pai, o assistente social Rafael Almeida,
conta que o filho deu a ideia após saírem de uma sessão num cinema de Rio Branco, capital do Acre. A sede do
programa fica no bairro Cidade do Povo, na capital acriana. As sessões organizadas pelo menino, com ajuda
dos pais, tem pipoca e refrigerante. As sessões são quinzenais. Na última o filme apresentado foi “Divertida
Mente”, filme de 2015. A história se passa na mente de uma menina, Riley, onde cinco emoções: Alegria,
Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho tentam conduzir sua vida quando ela tem que se mudar com seus pais para
um outra cidade.
No final da exibição há uma conversa com as crianças para falar da mensagem que elas ouviram e o que
acharam. Quando termina o filme, as crianças que nunca foram a um cinema participam do sorteio de dois
ingressos. “Fazemos o sorteio e levamos os ganhadores ao cinema. Para mim, como pai, é muito emocionante
ver essa atitude. Fico muito feliz. Isso mostra que eu e a mãe dele somos um exemplo para ele com nosso
trabalho social. Ele ter esse espírito de compartilhar é muito importante!”
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Quer nos apoiar em nossa caminhada? - contato@aparecidadasaguas.com
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