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13116. Liturgia de 2ª feira (11-06-2018) - S. Barnabé Apóstolo - At 11, 21b-26; 13, 1-3; Sl 97, 1.2-6; Mt 10, 713 - Jesus disse a seus discípulos: “Em vosso caminho, anunciai: “O Reino
dos Céus está próximo! Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os
leprosos, expulsai os demônios! De graça recebestes, de graça deveis dar!
Não leveis ouro nem prata nem dinheiro nos vossos cintos; nem sacola para
o caminho, nem duas túnicas nem sandálias nem bastão, porque o operário
tem direito ao seu sustento!
Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber
quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até vossa partida. Ao entrardes
numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz! Se ela
não for digna, volte para vós a vossa paz!”
Recadinho: - Sou generoso(a) como Deus é generoso para comigo? - É fácil
cumprir a tarefa de levar a Paz? - Onde eu a levo? - Nosso povo em geral é
generoso e sabe partilhar. - Faço parte deste grupo? - Tenho um coração
acolhedor? - Preocupo-me em valorizar os que se aproximam de mim?
13117. Anunciem o Reino! - Jesus enviou seus apóstolos para falar do Reino de Deus que estava próximo. Que
curassem enfermos, ressuscitassem mortos e expulsassem os maus espíritos. Assim como de graça eles
receberam os dons de Deus, também de graça anunciassem o Reino. Que não levassem consigo coisas de
grande valor, nem ouro nem prata! E que encontrassem onde se hospedar e levassem a Paz e ela ficaria com os
que a aceitassem. Hoje também Jesus nos envia para anunciar o Reino, cada um conforme os dons que
receberam, mas sem apego a riquezas e outros bens.
13118. O Espírito Santo em nós! - Ele é o Amor! É dado gratuitamente a todos os batizados. Ele nos cura e
liberta. Por isso temos um compromisso: O Reino dos Céus está próximo! As graças que recebemos nos
trazem um compromisso: sermos evangelizadores, quer de um modo ativo, quer dentro de um convento ou em
nosso ambiente familiar e profissional. Deus conta conosco hoje e sempre! Em tudo o que fazemos, Deus
espera de nós que não nos apeguemos a futilidades, a coisas que não servem para nada. Tive um amigo, que já
está no Reino de Deus, que dizia: “Aquilo que durante um ano você não usou nem uma vez, pense bem! Às
vezes e o que está faltando a tantos irmãos!”
13119. S. Barnabé Apóstolo - S. Barnabé nasceu em Chipre, no século primeiro depois de Cristo e faleceu em
Salamina, com 60 anos. Seus pais lhe deram o nome de José, mas quando ele vendeu
todos os seus bens e deu o dinheiro aos apóstolos, em Jerusalém, foi dado a ele o nome
aramaico de Barnabé, que significa “o filho do profeta”, embora no livro dos Atos dos
Apóstolos haja outra explicação de que teria vindo do grego, que significa “filho da
consolação”. É venerado tanto pela Igreja Católica romana como também pelas Igrejas
Ortodoxas, e tem sua festa no dia 11 de junho.
13120. São Barnabé e Jesus - Ele é chamado de apóstolo, embora não tenha pertencido
ao grupo dos doze. Nem conheceu Jesus pessoalmente, mas converteu-se logo nos
primeiros anos do Cristianismo e realizou muito na expansão da Igreja. Por isso fizeram
questão de chamá-lo de apóstolo. Segundo consta, foi ele que apresentou Paulo à
comunidade de Jerusalém e foi ele que conseguiu a conversão de S. Paulo.
Acompanhou-o em sua primeira viagem missionária. Depois voltou para Chipre, onde teria sido martirizado no
ano 60.
13121. Sem oração não há lugar para o Espírito Santo! - “O avançar da Igreja é obra do Espírito Santo, que nos
faz ouvir a voz de Deus. E como posso ter certeza de que a voz que ouço é a voz de Jesus, que o que eu sinto
que devo fazer é obra do Espírito Santo? A resposta é simples: rezando! Sem oração, não há lugar para o
Espírito!” (Papa Francisco)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
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