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12817. Leituras - 2ª feira de Páscoa (16/04/2018) - At 6, 8-15; Sl 118; Jo 6, 22-29 - Depois que Jesus saciara os
cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No
dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou
que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os
discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos.
Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar
onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado Graças.
Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos,
subiram às barcas e foram à procura de Jesus, em Cafarnaum.
Quando O encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe:
“Rabi, quando chegaste aqui?” Jesus respondeu: “Em Verdade, em Verdade, eu vos digo: estais me procurando
não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos! Esforçai-vos não pelo alimento que se
perde, mas pelo alimento que permanece até à Vida Eterna, e que o Filho do homem vos dará. Pois este é
quem o Pai marcou com seu selo!” Então perguntaram: “Que devemos fazer para realizar as obras de Deus?”
Jesus respondeu: “A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou!”
Recadinho: - Coloco as coisas de Deus em primeiro lugar? - Peço bens espirituais a Deus ou sou daqueles que
só sabem pedir coisas materiais? - Alimento-me sempre da Eucaristia? - Minha comunidade se preocupa com
as coisas materiais e espirituais? - O que faço por minha comunidade?
12818. O povo estava preocupado com a vida terrena! - Hoje São João mostra que o povo continuava
preocupado com a vida terrena! Se estava à procura de Jesus, era exclusivamente pelos milagres que realizara.
O povo via em Jesus o que consideravam Moisés: um homem poderoso que poderia tornar-se rei, resolvendo
assim seus problemas materiais, sociais, políticos. Mas Jesus tinha condições de restabelecer um novo Reino de
Israel. Estavam também à procura de Jesus por causa do pão que lhes tinha dado!
12819. A multiplicação dos pães fora apenas um sinal! - Os judeus estavam pensando só no plano material.
Jesus, ao contrário, estava falando em outro nível, o sobrenatural. A multiplicação dos pães fora apenas um
sinal. E os judeus a compreenderam como um sinal material: viram que Jesus lhes dera o pão que alimenta o
corpo. Mas Jesus procura despertar sua curiosidade para algo superior, uma coisa melhor! E Jesus conseguiu o
que queria. Tanto que os judeus O interrogaram: “Que devemos fazer para realizar as obras de Deus?” Este é o
primeiro passo para se chegar ao ato de Fé: a preparação remota! Mas a nova resposta de Jesus ainda deixava
dúvidas na mente do povo. Vai surgindo aos poucos o segundo passo, que é uma preparação mais próxima, um
chegar mais perto de Jesus!
12820. Que aprendamos a viver a Eucaristia! - “Queremos assumir o compromisso com a construção da Paz
em nossa família, em nossa cidade, em nossa Pátria! Maria, dai-nos a Graça de nos amarmos uns aos outros
como Cristo nos amou. Mãe Aparecida, cheios de confiança, recomendamo-nos à vossa proteção. Afastai para
longe de nós todo sentimento de ódio, vingança, inveja, ambição, discórdia! Conduzi nossos passos pelos
caminhos da Solidariedade e da Paz! Fazei que aprendamos a viver a Eucaristia como uma grande “escola de
Paz” e dela aprender a nos tornarmos promotores de Comunhão, de Paz, de Solidariedade em todas as
circunstâncias de nossa vida!” (Dom Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo emérito da Arquidiocese de
Aparecida (SP (12/10/2005).
12821. Movimento no Santuário Nacional de 02 a 08/abril//2018 - Conforme dados estatísticos fornecidos
pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 02 a 08/abril circularam pelo Santuário
205.365 visitantes. No sábado, 07 de abril/2018, o Santuário recebeu 71.495 pessoas e, no domingo, dia 08 de
abril/2018, o número foi de 94.711 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 39.159.
A previsão do Santuário para o próximo fim de semana é o Santuário receber 50.556 visitantes no sábado, dia
14 de abril/2018, e 71.738 no domingo, 15 de abril/2018.
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
É Páscoa! É um lembrete de que há só uma corrida que é fundamental na vida: vivermos intenamente a Eucaristia em nosso dia a
dia! - Que seja nosso ponto de referência de cada dia! - contato@aparecidadasaguas.com
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