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13127. Liturgia de 4ª feira (13-06-2018) - Santo Antônio de Pádua e de Lisboa! - 1Rs 18, 20-39; Sl 15; Mt
5, 17-19 - Jesus disse aos seus discípulos: “Não penseis que vim abolir a Lei
e os Profetas!” Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento.
Em verdade, eu vos digo: antes que o Céu e a terra deixem de existir, nem
uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, sem que tudo se cumpra.
Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que
seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no
Reino dos Céus. Quem os praticar e ensinar, porém, será considerado
grande no Reino dos Céus.
Recadinho: - Jesus insiste na importância dos mandamentos! - Resumem-se
a dois: amor a Deus e ao próximo! - Amor é força, é luz, é perdão, é
esperança, é caminhar na fé!
13128. A Lei deve estar escrita no coração! - Falando de lei e profetas,
Jesus se refere ao Primeiro Testamento com seus preceitos e instituições. Os escribas e fariseus acusavam Jesus
de destruidor da Lei, por se opor às suas interpretações falsas. E Jesus explica que veio para aperfeiçoar a lei e
valorizar a mensagem dos profetas.
13129. A Lei atinge o interior de nosso coração! - Jeremias (31, 31), fala que na nova Aliança, no Segundo
Testamento, que se concretiza agora, a Lei deve estar escrita não em pedras, mas no coração!
A lei não deve atingir apenas os atos externos, mas principalmente o interior humano.. A Lei antiga não é
eliminada, mas aperfeiçoada.
13130. Santo Antônio de Pádua e de Lisboa! - Santo Antônio ou Antônio de Lisboa, também conhecido
como Santo Antônio de Pádua, nasceu em Lisboa, no dia 15 de agosto de 1191 e falecei em Pádua, no dia 13
de junho de 1231, de sobrenome incerto mas batizado como Fernando, foi um Doutor da Igreja que viveu na
viragem dos séculos XII e XIII. Foi frade agostiniano no Convento de São Vicente de Fora, em Lisboa, indo
posteriormente para o Convento de Santa Cruz, em Coimbra, onde aprofundou seus estudos religiosos através
da leitura da Bíblia e da literatura patrística, científica e clássica. Tornou-se franciscano em 1220 e viajou muito,
vivendo inicialmente em Portugal, depois na Itália e na França, retornando posteriormente à Itália, onde
encerrou sua carreira. No ano de 1221 fez parte do Capítulo Geral da Ordem em Assis. De fato, Francisco, o
fundador, o convocou, assim como a todos os outros frades da ordem. Posteriormente, quando sua eloquência
e cultura teológica tornaram-se conhecidas, foi nomeado mestre em Teologia em Bolonha, tendo, a seguir,
pregado contra os albigenses e valdenses em diversas cidades do norte da Itália e no sul França. Em seguida foi
para Pádua, onde morreu aos 36 (ou 40) anos.
13131. Sto. Antônio figura de destaque na Igreja Católica! - Sua fama de santidade levou-o a ser canonizado
pela Igreja Católica pouco depois de falecer, distinguindo-se como teólogo, místico, asceta e sobretudo como
notável orador e grande taumaturgo. Antônio é também tido como um dos intelectuais mais notáveis de
Portugal do período pré-universitário. Tinha grande cultura, documentada pela coletânea de sermões escritos
que deixou, onde fica evidente que estava familiarizado tanto com a literatura religiosa como com diversos
aspectos das ciências profanas, referenciando-se em autoridades clássicas como Plínio, o Velho, Cícero, Sêneca,
Boêmia, Galeno e Aristóteles, entre muitas outras. Seu grande saber tornou-o uma das mais respeitadas figuras
da Igreja Católica do seu tempo. Lecionou em universidades italianas e francesas e foi o primeiro Doutor da
Igreja franciscano. São Boaventura disse que ele possuía a ciência dos Anjos! Hoje é visto como um dos
grandes santos do Catolicismo, recebendo larga veneração e sendo o centro de rico folclore!
13132. A santidade é o rosto mais belo da Igreja! - o Papa Leão XIII chamou Santo Antônio de "o Santo do
Mundo todo!" Assim como um fogo muito quente consome as impurezas e deixa apenas ouro refinado, a
santidade de Deus destrói todo as pecado e deixa apenas pureza!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Tenho devoção a Santo Antônio? Em que consiste? - contato@aparecidadasaguas.com
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