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12793. Leituras - 4ª feira de Páscoa - (11/04/2018) - Sto. Estanislau - At 5, 17-26; Sl 33; Jo 3, 16-21 -Deus
amou tanto o Mundo, que deu seu Filho Unigênito, para que não morra
todo o que n´Ele crer, mas tenha a Vida Eterna. De fato, Deus não enviou
seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja
salvo por Ele. Quem n´Ele crê não é condenado, mas quem não crê já está
condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigênito!
Ora, o julgamento é este: a Luz veio ao mundo, mas a humanidade preferiu
as trevas à Luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a
Luz e não se aproxima da Luz, para que suas ações não sejam denunciadas.
Mas quem age conforme a Verdade aproxima-se da Luz, para que se
manifeste que suas ações são realizadas em Deus.
Recadinho: - O que é mais fácil? Ver as qualidades ou os defeitos dos outros?! - Por que será que tenho tanta
facilidade em ressaltar sempre em primeiro lugar os defeitos do próximo? - Faço a experiência de colocar em
paralelo os defeitos e também as qualidades dos outros? - Reflito agora sobre o dito popular de que “as
aparências enganam!” - Aproveito para manifestar, com exemplos, a bondade que vai em meu coração.
12794. Papa Francisco completou 5 anos como Papa em 07 de abril/2018 - Há cinco anos o Papa Francisco
tomou posse da Cátedra de Bispo de Roma, em cerimônia realizada na Basílica de São João de Latrão, a
Basílica papal, que é também Catedral da capital italiana. A data coincidira com o 2º Domingo de Páscoa,
domingo da Divina Misericórdia. Após a celebração Eucarística, o Papa apareceu no balcão das bênçãos da
Basílica e saudou os fiéis presentes no local com as seguintes palavras: “Irmãos e irmãs, boa tarde! Agradeçolhes pela sua companhia na Missa de hoje. Muito obrigado! Peço-lhes que rezem por mim, pois necessito. Não
se esqueçam disto. Obrigado a todos vocês! E sigamos em frente todos juntos, o povo e o Bispo, todos juntos;
vivendo sempre com a alegria da Ressurreição de Jesus! Ele está sempre ao nosso lado. Que o Senhor os
abençoe! Muito obrigado! Até logo!” Trata-se do primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta Papa.
12795. Pérolas do Papa Francisco - “Aprendi que, para ter acesso ao Povo Brasileiro, é preciso ingressar pelo
portal do seu imenso coração! Por isso, permitam-me que eu possa bater
delicadamente a esta porta!”
“Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado:
Jesus Cristo!”
“Ao ateu não diria que sua vida está condenada! Porque estou convencido
de que não tenho direito de fazer juízo sobre a honestidade dessa pessoa!”
“Algumas pessoas cuidam melhor de seus cães do que dos seus irmãos!”
“Nossa vida é um caminho! Quando paramos, não vamos para frente!”
“Apenas os que dialogam podem construir pontes e vínculos!”
“Bote Amor, e sua vida será como uma casa construída na rocha!"
“A Paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem de toda a humanidade!”
“Deus dá as batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados!”
“A realidade pode mudar, o ser humano pode mudar! Procure ser você o primeiro a praticar o bem, a não se
acostumar com o mal e, sim, vencê-lo!”
“Não se pode viver sem os amigos! Eles são importantes!”
"Posso dizer que as alegrias mais belas e espontâneas que vi ao longo da minha vida são as alegrias de pessoas
muito pobres que têm pouco a que se agarrarem!"
"Cuidemos do nosso coração porque é de lá que sai o que é bom e ruim, o que constrói e destrói!"
“Há tanto barulho no mundo! Aprendamos a estar em silêncio dentro de nós mesmos e diante de Deus!”
"Não há necessidade de consultar um psicólogo para saber que, quando você denigre o outro, é porque você
mesmo não consegue crescer e precisa que o outro seja rebaixado, para você se sentir alguém!"
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Missão do Papa! A mais difícil e complexa da Igreja Católica! - O que podemos fazer para colaborar com ele?
Papa Francisco nos dá a pista! Diz sempre: “Rezem por mim!” - Tem outra sugestão? - contato@aparecidadasaguas.com
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