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14115 (5327). Liturgia de 5ª feira - 06-12-2018 – (Is 26, 1-6; Sl 177; Mt 7, 21.24-27) – Jesus disse aos seus
discípulos: “Nem todo aquele que me diz: “Senhor, Senhor”,
entrará no Reino dos Céus, mas o que põe em prática a
vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve
estas minhas palavras e as põe em prática, é como um
homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu
a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa,
mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha.
Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as
põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu
sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os
ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua
Fonte da imagem: http://www.corpuschristi.org.br/newsite/?p=4929
ruína foi completa!”
Recadinho: Você constrói sua casa sobre rocha? - Qual casa? - Quais os elementos que Jesus cita que podem
arruinar uma casa? - Em que consiste seu amor a Deus? - O que você faz pelo seu próximo? O principal é o
amor a Deus, a si mesmo e ao próximo, vendo Deus presente nele! Examinemos bem tais alicerces da vida!
14116 (12206). O cristão precisa ser sempre solidário! - Os cristãos não devem ter a tentação de dizer "cada um
pense em si mesmo!" "Diante das necessidades do próximo, corremos o perigo de cair na tentação de dizer: cada
um que pense em si mesmo! Quantas vezes nós cristãos temos essa tentação! Não prestamos atenção nas
necessidades dos outros, da sociedade como um todo! Mas a solução que o Espírito nos oferece vai em outra
direção! Na Igreja, assim como na sociedade, a palavra-chave que não devemos temer é “solidariedade”. Porque
só compartilhando, nossa vida será frutífera!" (Papa Francisco)
14117 (6806). Deixemos que o Espírito nos conduza. - “A Igreja e todas as Igrejas cristãs estão chamadas a
adotar uma atitude de abertura, docilidade e obediência, embora este seja um trabalho fatigante e seja mais
cômodo instalar-se nas próprias posições estáticas. Os cristãos nos convertemos em autênticos discípulos
missionários, capazes de interpelar as consciências, se abandonarmos um estilo defensivo para nos deixar
conduzir pelo Espírito, já que Ele é frescura, fantasia, novidade”. (Papa Francisco, na Catedral católica do
Espírito Santo, na cidade de Istambul, na Turquia, em 29/novembro/2014)
14118 (5330). Rumo ao Natal. - “Mais importante do que encontrarmos Jesus é deixar-nos encontrar por Ele.
Quando é Ele que entra em nós, é Ele que refaz tudo, porque isto é a chegada do Senhor. Ele refaz nosso
coração, alma, vida, esperança e caminho... Mas é preciso ter o coração aberto! Assim Ele me diz o que quer me
dizer, que nem sempre é o que quero ouvir, mas Ele é o Senhor e fala somente para mim! Ele não nos vê como
um conjunto, uma massa: Ele olha cada um nos olhos, no rosto, porque seu amor não é abstrato, mas concreto.
O Senhor pessoa me vê como pessoa. Deixar-se encontrar pelo Senhor é isso: deixar-se amar por Ele. No
caminho rumo ao Natal, alguns comportamentos podem nos ajudar: perseverar na oração, ser mais concretos na
caridade fraterna, aproximar-se mais de quem precisa; e ter alegria ao louvar o Senhor”. (Papa Francisco,
02/dezembro/2013)
14119 (12205). Solidariedade! - "Na Igreja, mas também no restante da sociedade, uma palavra-chave que não
devemos temer é “solidariedade”: ou seja, saber colocar à disposição servindo a Deus presente no próximo!
Nossas humildes capacidades, compartilhadas, tornará nossa vida mais fecunda! Dará muitos frutos!” (Papa
Francisco)
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