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13966. Liturgia da 3ª feira - 06/11/2018 - O banquete do Reino! – (Fl 2, 5-11; Sl 21; Lc 14, 15-24) - “Um dos
que estavam com Jesus à mesa, disse-lhe: “Bem-aventurado o
que comer pão no Reino de Deus!” Jesus lhe disse: “Um certo
homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos. E, à hora da
ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: “Vinde, que já
está tudo preparado! E todos começaram a escusar-se. Disse-lhe
o primeiro: “Comprei um campo, e tenho que ir vê-lo! Peço-te
que entendas minha ausência ao banquete!” E outro disse:
“Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los! Peço que
entendas o motivo de não poder ir!” E outro disse: “Casei-me, e
portanto não posso ir!” E, voltando aquele servo, anunciou
estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado,
disse a seu servo: “Sai pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui
os pobres, os aleijados, os mancos e cegos!” E disse o servo: “Senhor, feito está como mandaste e ainda há
lugar!” E disse o senhor ao servo: “Sai pelos caminhos e força-os a entrar, para que minha casa se encha!
Porque, eu vos digo, que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia!”
Recadinhos: - Alimento-me da Eucaristia? - Com que frequência? - Arrumo motivos insignificantes para não ir à
Eucaristia? - Sou devoto de Nossa Senhora? - Em que consiste minha devoção!
13967. Como se alimentar bem! - Recomenda-se para que estejamos bem fisicamente: a ingestão diária de
alimentos, composta de três refeições principais, dois lanches intermediários, uma ceia, por exemplo, sem
excessos e com moderação... Jesus, em muitas ocasiões, quando não estava pregando na sinagoga ou em barcos
e várzeas às grandes multidões, compartilhava refeições em casas de seus contemporâneos, ensinando, posturas
e composturas aos participantes, em prol do corpo e da alma!
13968. Eucaristia! - Jesus realizou a instituição da Eucaristia, quando, em refeição com seus apóstolos,
recomendando-nos que a fizéssemos em sua memória (Lc 22, 19-20) e assim acontece diariamente na Casa do
Senhor, onde todos somos convidados a participar! É insistente o convite que o Senhor nos faz para
participarmos de Seu banquete, atendendo ao seu chamado, ouvindo-o atentamente e celebrando com Ele, as
alegrias da Vida Eterna (Sl 16, 11).
13969. Senhor, sois nosso louvor! - Senhor, sois nosso louvor em meio à grande assembleia! (Sl 22). Queremos
Senhor, escutar, atender Vosso chamado para participar e provar de Vosso banquete, como nos narra Lucas no
Evangelho: Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: “Feliz aquele que come o Pão do Reino
de Deus!” Jesus respondeu: “Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do
banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: “Vinde, pois tudo está pronto!” Mas todos, um a um,
começaram a dar desculpas! O primeiro disse: “Comprei um campo, e preciso ir vê-lo! Peço-te que aceites
minhas desculpas! Um outro disse: “Comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-las! Peço-te que aceites
minhas desculpas!” Um terceiro disse: “Acabo de me casar e, por isso, não posso ir!” O empregado voltou e
contou tudo ao patrão. Então, o dono da casa disse ao empregado: “Sai pelas praças e ruas da cidade. Traga para
cá pobres, aleijados, cegos e coxos!” Pai Santo, com toda a Igreja vos pedimos: “Senhor, ouvi-nos e atendei-nos!
Ajudai, Senhor, a Igreja a se esvaziar a si mesma para se colocar a serviço de vosso povo. Fortalecei-nos e às
nossas comunidades contra as tentações do orgulho, da indiferença e da ganância.
Concedei que nenhum ser humano seja excluído do Banquete da Vida e da Dignidade própria de vossos filhos e
filhas. Ensinai-nos a seguir os passos de vosso Filho, o caminho para a Pátria Celeste! Concedei, aos que
morreram, viverem no Céu com Maria e com os vossos santos e santas! Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai
a Deus por nós e ajudai-nos, Mãe, a estarmos atentos e disponíveis em acolher o convite do Senhor para o
Banquete do Amor e da Fraternidade!
- “Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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