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14090 (3737). Liturgia de sábado – 01-12-2018 – (Ap 22, 1-7; Sl 94; Lc 21, 34-36) – Jesus disse a seus discípulos:
“Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por
causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não
caia de repente sobre vós; pois esse dia cairá como uma armadilha sobre
todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo
momento, a fim de terdes força para escapar a tudo o que deve acontecer
e para ficardes de pé diante do Filho do Homem”.
Recadinho: Jesus nos alerta: Tomai cuidado! Que nosso coração não se
envolva demais com coisas que não valem a pena! O essencial é o amor
de Deus, plantado em nós como uma semente que precisa crescer,
prosperar, tornar-se árvore frondosa e produzir frutos! Fiquemos atentos e oremos!
14091 (6785). O final desta vida! - “No final da vida seremos julgados pelo amor, pela proximidade e ternura
para com os irmãos. Disso dependerá a nossa participação ou menos no reino de Deus, a nossa colocação em
uma ou outra parte. Jesus, com a sua vitória, nos abriu o seu reino, mas cabe a cada um de nós entrar ali, já a
partir desta vida, fazendo-nos concretamente próximos ao irmão que pede pão, roupa, acolhida, solidariedade. E
se verdadeiramente amarmos esse irmão ou irmã, seremos impelidos a partilhar com ele ou com ela aquilo que
temos de mais precioso, isto é, Jesus mesmo e o seu Evangelho! O Evangelho nos diz o que o reino de Jesus
pede a nós: lembra-nos que a proximidade e a ternura são a regra de vida também para nós e por isto seremos
julgados!” (Papa Francisco, 23/novembro/2014, na homilia da Solenidade de Cristo Rei)
14092 (6787). Que os novos santos façam crescer em nós a alegria de caminhar na via do Evangelho! - "A
Salvação não começa confessando a realeza de Cristo, mas imitando as obras de misericórdia por meio das quais
Jesus realizou o Reino, e do amor, da proximidade e da ternura com os nossos irmãos. Disso dependerá a nossa
entrada ou não no Reino de Deus. Com o rito de canonização de novos santos, mais uma vez confessamos o
mistério do reino de Deus e honramos a Cristo Rei, pastor cheio de amor pelo seu rebanho. Que os novos
santos, com o seu exemplo e intercessão, façam crescer em nós a alegria de caminhar na via do Evangelho, a
decisão de tê-lo como bússola da nossa vida. Sigamos seus passos, imitemos a sua fé e caridade, para que nossa
esperança se revista de imortalidade. Não nos deixemos distrair por outros interesses terrenos passageiros. E que
nos guie ao reino dos céus, a Mãe, Maria, Rainha de todos os santos”. (Papa Francisco, 23/novembro/2014, ao
canonizar 6 novos santos)
14093 (10676). E os pobres de fé? - “É importante abrir-se a todos aqueles que são os mais pobres de fé e de
esperança nas suas vidas. Falamos tanto de pobreza, mas nem sempre pensamos nos pobres de fé: há tantos! São
tantas, de fato, as pessoas que têm necessidade de um gesto humano, de um sorriso, de uma palavra verdadeira,
de um testemunho através do qual captar a proximidade de Jesus Cristo”. (Papa Francisco, 25/novembro/2013)
14094 (9236). Orionitas no Brasil. - As Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade estão presentes no Brasil desde
1949, quando o Instituto enviou as primeiras missionárias à nossa terra. Realizam sua ação apostólica junto aos
empobrecidos: missão junto às crianças e adolescentes em situação de risco, creches, moradores de rua,
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Pastoral carcerária, Pastoral dos cortiços, Pastoral da criança,
junto a portadores de necessidades especiais e idosos. São Luís Orione, em uma das suas visitas ao Brasil,
proferiu, aos pés do Cristo Redentor, as seguintes palavras de honra e fidelidade ao povo brasileiro: “O que eu
não fizer em vida pelo Brasil, fá-lo-ei do Céu!” Nove anos depois da sua morte, em 23 de março de 1949,
chegavam ao Brasil as primeiras Irmãs Orionitas para dar continuidade à missão iniciada pelo seu Fundador, em
diversos estados brasileiros: dedicar-se à evangelização, através da saúde e da educação, junto aos meninos de
rua e adultos, os favelados, os moradores de cortiços, os sem terra e junto às vítimas da exclusão social. (Texto
de divulgação)
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