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12754. Leituras - 2ª feira de Páscoa - (02-04-2018) - At 2, 14.22-32; Sl 15; Mt 28, 8-15 - As mulheres partiram
depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para
dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse:
“Alegrai-vos!” As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus,
abraçando seus pés.
Então Jesus disse a elas: “Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se
dirijam para a Galileia. Lá eles me verão!” Quando as mulheres partiram, alguns
guardas do túmulo foram à cidade, e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o
que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, e deram
uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: “Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e
roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não
vos preocupeis!”
Os soldados pegaram o dinheiro, e agiram de acordo com as instruções recebidas. E, assim, o boato espalhouse entre os judeus, até o dia de hoje.
Recadinho: - Como lidar com a insegurança, o medo das mulheres e a alegria da notícia da Ressurreição? - A
maldade e a corrupção em nosso Brasil continuarão a existir sempre? -Alguém duvida? - É possível haver
oposição sadia e honesta? - Crendo na alegria da Ressurreição, dá para vencer os medos que tenho? - Jesus
ressuscitado está vivo, está entre nós! Onde o encontramos?
12755. Intenções do Apostolado da Oração - Abril 2018: Pela evangelização! - Formação para o
discernimento espiritual! Para que toda a Igreja reconheça a urgência da formação para o discernimento
espiritual, a nível pessoal e comunitário!
12756. 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, os jovens terão mais
oportunidades de assumirem 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 o sucesso do apostolado,
colaboram na missão de evangelização no Mundo.
Surgiu num colégio dos religiosos da Companhia de Jesus (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, reúne cerca de 40 milhões de membros em
todo o Mundo! Merece destaque também em nosso boletim “Vivências!” Por isso, mensalmente 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!”
12757. Sejamos todos Sal na Terra e Luz do Mundo! - “O cristão leigo é chamado a viver como discípulo de
Jesus Cristo em seu dia a dia. Como cristãos batizados e pessoas de bem, no Ano do Laicato, devemos viver
intensamente esta vocação e estar a serviço do Reino de Deus. Os cristãos, para serem Sal na Terra e Luz do
Mundo, especialmente nesse ano de 2018, Ano do Laicato na Igreja do Brasil, estabelecido pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil. O Papa Francisco, recorda-nos que “é tempo de dar testemunho de vida ao
próximo, assumindo a Graça de sermos Igreja, inspirados também pelos exemplos da primeira discípula de
Cristo, Maria. Que todos nós sejamos Igreja em saída, vivendo o Amor e a doação em todos os contextos de
nossa vida!” (Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida (SP)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
É Tempo de Páscoa! A insistência é sempre a mesma: Estar com Jesus é seguir os passos de Maria! Anunciar o Redentor!
Venha anunciar conosco! - contato@aparecidadasaguas.com
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