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13776. Liturgia de 6a feira - São Benedito o Negro! - (05-10-2018) - Jó 38, 1.12-21; 40, 3-5; Sl 138; Lc 10, 13-16 - Disse
Jesus: “Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! - Porque, se em Tiro e Sidônia tivessem sido
realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito
penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do
julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti,
Cafarnaum! Serás elevada até o Céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta a
mim escuta! Quem vos rejeita a mim despreza! Mas quem me rejeita, rejeita Aquele que
me enviou!”
Recadinhos: - Anuncio de modo eficiente a Palavra de Deus? - Com palavras? - Com o
testemunho de vida? - Em síntese, consigo atrair alguém para mais perto de Deus? - Tenho certeza de que irei para o Céu?
- Posso dizer que Deus fez algum milagre no contexto de minha vida?
13777. Precisamos de testemunhas de Deus! - Fazendo milagres, Jesus repreendeu algumas cidades e falou de modo
violento contra elas! E tem razão. Fez tanto bem! Mas as cidades Corazim, Betsaida e Cafarnaum causaram-Lhe muitos
problemas! E isso devido à dureza de coração de muitos dessas cidades. Muitas vezes vemos pessoas que agem assim.
Corremos o risco de falar de um modo e agir de outro. E com isso é evidente que acabamos recusando a Deus.
13778. Como restaurar O Mundo! - Pode ocorrer que pensamos que estamos indo para o Céu, mas na verdade nossas
atitudes estão nos levando para o inferno, com a ausência de Deus. Vê-se que o fundamental é a urgente necessidade de
cada um colocar Deus presente no coração. Sem isso, teremos sempre o Brasil que estamos tendo nos tempos de hoje!
Não há dúvida naquilo que nos disse Jesus: A Fé remove montanhas!
13779. Cidades que mais problemas deram a Jesus! – Nas três cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum Jesus semeou
abundantemente, mas a colheita não foi boa! Jesus não conseguiu atrair o povo! A liberdade humana é um grande mistério!
Isso por não ser entendida por muitos! Liberdade para fazer o mal não existe! É escravizar-se no erro! É dizer não a Deus!
E Ele respeita a escolha de cada um. Tanto assim que Jesus foi claro: “Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida!” (Lc 10, 13). E
a decepção de Jesus foi maior em Cafarnaum: “Serás elevada até o Céu? Até inferno serás rebaixada!” (Lc 10, 15). Justo
nesta cidade Pedro morava e ela Jesus tinha escolhido para o centro de Sua pregação!
13780. São Benedito o Negro! - Benedito, o Mouro, frade capuchinho, é chamado também de O Africano, Benedito de
Palermo, O Mouro, nasceu na Sicília, maior ilha italiana, em 31 de março de 1524 e faleceu no dia 04 de Abril de 1589, na
cidade de Palermo, na mesma ilha. É celebrado na Igreja Católica no dia 05 de Outubro, se bem que há uma variedade
muito grande de cidades em que é celebrado em outras datas. Oriundo de família pobre, era descendente de africanos
escravizados na Etiópia. Outras versões dizem que foi um escravo capturado no norte da África, o que era muito comum
no sul da Itália naquela época. Deram-lhe o apelido de "mouro" devido à cor de sua pele.
13781. São Benedito, um pouco de exagero! - Aos 18 anos de idade Benedito já havia decidido
consagrar-se ao serviço de Deus e aos 21, um monge dos irmãos eremitas de São Francisco de
Assis chamou-o para viver entre eles. Benedito aceitou. Fez votos de pobreza, obediência e
castidade e, de modo coerente (embora errado!), caminhava descalço pelas ruas e dormia no
chão sem cobertas. Era muito procurado pelo povo, que desejava ouvir seus conselhos e
pedir-lhe orações!
13782. Benedito, o cozinheiro! - Cumprindo o voto de obediência, depois de 17 anos entre os
eremitas, foi designado para ser cozinheiro no Convento dos Capuchinhos. Sua piedade,
sabedoria e santidade levaram seus irmãos de comunidade a elegê-lo Superior do Mosteiro,
apesar de leigo e analfabeto e leigo, pois não havia sido ordenado sacerdote. Mas seus irmãos
o consideravam iluminado pelo Espírito Santo, pois fazia muitas profecias. Ao terminar o
tempo determinado como Superior, reassumiu com muita humildade e muita alegria suas
atividades na cozinha do convento. É um dos santos mais populares do Brasil!
13783. Rezando a São Benedito! - São Benedito, filho de escravos, que encontraste a verdadeira liberdade servindo a Deus
e aos irmãos, independente de raça e de cor, livra-me de toda a escravidão, venha ela de pessoas ou de vícios! Ajude-me a
tirar de meu coração toda a qualquer tipo de maldade! Ajude-me a reconhecer todos como meus irmãos e irmãs! Amigo de
Deus e de toda a humanidade, concede-me as graças que peço do mais íntimo de meu coração. São Benedito, modelo
admirável de caridade e humildade, por vosso ardente amor à Maria Santíssima que colocou seu Filho Jesus em seus
braços, ensine-me a ser manso e humilde de coração! S confiar nos bons e que os bons possam confiar em mim! Amém!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:- E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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