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12774. Leituras - (07/04/2018) - S. João Batista de La Salle - At 4, 13-21; Sl 117; Mc 16, 9-15 - Depois de
ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro
a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso
aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que
Ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus
apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo.
Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram
crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo,
repreendeu-os por causa da falta de Fé e pela dureza de coração, porque não
tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: “Ide
pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura!”
Recadinho: - Jesus recomenda: “anunciai o Evangelho! Eu anuncio? - Como? Para o anúncio, há muita união em minha comunidade? - Procuro ter sempre em
mente que o melhor anúncio é o testemunho de vida? - Lembro-me sempre da
presença de Cristo que me fortalece na Fé? - Consigo sempre recobrar ânimo para prosseguir na caminhada?
12775. Importância dos leigos na Igreja! - Dizia o Papa Pio XII: “Os fiéis, e mais propriamente os leigos,
encontram-se na linha mais avançada da vida da Igreja. Para eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade
humana. Por isso, eles, e sobretudo eles, devem ter uma consciência, cada vez mais clara, não só de
pertencerem à Igreja, mas de serem a Igreja, isto é, a comunidade dos fiéis sobre a terra sob a guia do Chefe
comum, o Papa, e dos Bispos em comunhão com eles são a Igreja!”
12776. S. João Batista de La Salle - João Batista de La Salle (nasceu em 30/04/1651, na
França e faleceu em 07/04/1719). Dedicou sua vida à formação de crianças pobres. Foi
sacerdote, pedagogo e pedagogista francês inovador, que consagrou sua vida a formar
professores destinados ao trabalho junto a crianças pobres. Fundou a congregação religiosa
“Irmãos das Escolas Cristãs” (ou Irmãos Lassalistas), dedicada à educação, especialmente
dos mais pobres. Em 15 de Maio de 1950 foi declarado patrono dos educadores, pelo Papa
Pio XII. Foi beatificado em 1888 e canonizado em 24 de maio de 1900, pelo Papa Leão
XIII. Sua festa litúrgica é comemorada no dia 07 de abril.
12777. Deus chama os leigos para viverem em comunhão de Amor! - “Virgem, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja,
com alegria e admiração nos unimos ao teu Magnificat, ao teu canto de Amor reconhecido! Contigo damos
graças a Deus, “cuja misericórdia se estende de geração em geração”, pela maravilhosa vocação e pela
multiforme missão dos fiéis leigos, que Deus chamou pelo nome para viverem em comunhão de Amor e
Santidade com Ele e para estarem unidos na família dos filhos de Deus, enviados a irradiar a Luz de Cristo e a
comunicar o fogo do Espírito, em todo o mundo, por meio da sua vida, seguindo à risca o Evangelho!”
12778. Movimento no Santuário Nacional de 26/março a 01/abril/2018 - Conforme dados estatísticos
fornecidos pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 26/março a 01/abril circularam
pelo Santuário 172.117 visitantes. No sábado, 31 de março/2018, o Santuário recebeu 46.625 pessoas e, no
domingo, dia 01 de abril/2018, o número foi de 41.399 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número de
visitantes foi de 84.093. A previsão do Santuário para o fim de semana de 07 e 08 de abril/2018 é o Santuário
receber 62.384 visitantes no sábado, dia 08 de abril/2018, e 97.234 no domingo, 08 de abril/2018.
12779. Oitava de Páscoa! - A Ressurreição do Senhor tem suas comemorações celebradas durante 50 dias,
terminando com a Solenidade de Pentecostes. A alegria da Ressurreição prolonga-se de modo mais intenso
durante oito dias. As leituras evangélicas estão centralizadas nos relatos das aparições de Cristo Ressuscitado e
nas experiências que os apóstolos tiveram com Ele. Neste período, a primeira leitura da Eucaristia é tirada dos
Atos dos Apóstolos. O segundo Domingo de Páscoa também é chamado Domingo da Divina Misericórdia.
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
É ainda tempo de Páscoa! Como estamos vivendo tal grande período? - Anuncie conosco! - contato@aparecidadasaguas.com
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