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12800. Leituras - 6ª feira de Páscoa - (13/04/2018) - At 5, 34-42; Jo 6, 1-15 - Jesus foi para o outro lado do mar da
Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão O seguia, porque via os
sinais que Ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus
discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, e vendo
que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: “Onde
vamos comprar pão para que eles?” Disse isso para pô-lo à prova, pois Ele mesmo sabia
muito bem o que ia fazer! Filipe respondeu: “Nem duzentas moedas de prata bastariam
para dar um pedaço de pão a cada um!”
Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: “Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois
peixes. Mas o que é isso para tanta gente?” Jesus disse: “Fazei sentarem as pessoas!” Havia muita relva naquele lugar, e lá
se sentaram, aproximadamente cinco mil homens!
Jesus tomou os pães, deu Graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os
peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: “Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se
perca!”
Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido.
Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, os homens exclamavam: “Este é verdadeiramente o Profeta, aquele que deve vir
ao mundo!” Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho,
para o monte.
Recadinho: - Eu me preocupo com aqueles que não têm pão? - O que minha comunidade faz pelos que não têm o pão
de cada dia? - Que lugar ocupa a Eucaristia em minha vida? - Que sentido dou às refeições? - Lembro-me de agradecer a
Deus por tudo que tenho? - O que faço pelos que nada têm?

12801. Jesus faz um milagre que lembra o Maná do deserto! - Uma grande multidão seguia a Jesus. A razão é muito
simples: Explica-se a presença dessa multidão pelos milagres que Jesus realizava e que faziam crescer sua fama! No
meio dessa multidão, estavam os “nacionalistas”, que sondavam Jesus e alimentavam o desejo de o terem como rei.
Na passagem de hoje, o evangelista São João já coloca a multidão em clima de entusiasmo messiânico: a Páscoa era
a maior festa dos judeus! Festa em que eles comemoravam a saída do Egito, a sua libertação do Faraó! Por isso,
Jesus faz um milagre que lembra o Maná do deserto, que o povo comeu durante 40 anos.
12802. Onde comprar pão para tanta gente! - Como na festa do casamento, em Caná da Galileia, onde faltara vinho,
aqui também Jesus deixa o povo perceber que não há solução humana, para depois intervir, mostrando seu poder de
operar milagres! É por isso que Ele interroga Filipe, embora soubesse o que deveria fazer. Filipe não sabe o que
fazer para comprar pão para toda aquela multidão! Havia ainda outra dificuldade: onde encontrar tantos pães,
mesmo que conseguissem dinheiro?
12803. Bispos do Brasil em Assembleia Anual! - Como sucede todos os anos após a Páscoa, os bispos do Brasil
(CNBB) encontram-se reunidos em Aparecida(SP) para sua 56ª Assembleia. O Brasil conta com mais de 300 bispos.
Na parte subterrânea do Centro de Eventos do Santuário Nacional ficam localizadas as salas de trabalhos para os
grupos e espaço onde os bispos podem conviver nos intervalos. Há ainda capela, escritórios e outras instalações.
12804. Temas da Assembleia dos Bispos de 2018 - Além de muitos outros, o tema central da Assembleia dos bispos
deste 2018 é: “Diretrizes para a Formação do Clero da Igreja no Brasil”. Dentre outros temas, destacam-se: texto
sobre novas comunidades, Estatutos da Conferência dos Bispos, a realidade atual do Brasil (o complexo ano
eleitoral!), Estado laico, Ano dos Leigos, Sínodo Pan-Amazônico, Jornada Mundial da Juventude e indicações para
as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.
12805. Abertura da Assembleia - Além da missa e abertura solene, transmitidas pelas TVs de inspiração católica, nesta
quarta-feira, 11/abril/2018, foram apresentadas algumas tarefas previstas nos estatutos da Entidade. O primeiro
compromisso é a apresentação do relatório da presidência sobre as atividades da entidade desde a assembleia de 2017.
12806. Comunicações - O brasileiro Silvonei José, doutor em comunicações e professor, é o responsável pela
redação em português do Brasil pela Secretaria de Comunicação da Santa Sé (há mais de 30 anos trabalhando no
Vaticano, tendo iniciado sua caminhada na Rádio Aparecida(SP), a Silvonei devemos a riqueza de informações
divulgadas pelo mundo afora e de modo muito particular em nosso boletim diário “Vivências”).
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Em tempo de Assembleia de nossos Bispos! - O que faço e posso fazer pela Igreja no Brasil?!” - contato@aparecidadasaguas.com
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