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14120 (6807). Liturgia de 6ª feira - 07-12-2018 – (Is 29, 17-24; Sl 26; Mt 9, 27-31) – Partindo Jesus, dois cegos o
seguiram, gritando: “Tem piedade de nós, filho de Davi!” Quando Jesus
entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntoulhes: “Vós acreditais que eu posso fazer isso?” Eles responderam: “Sim,
Senhor”. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: “Faça-se
conforme a vossa fé”. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu
severamente: “Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo”. Mas
eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região.
Recadinho: Você vê Deus presente sempre em sua vida? - E nos
momentos difíceis? - Lembra-se de buscar forças em Deus ou é daqueles
que se deixam levar pelo desespero? - Procura pedir perdão a Deus por
suas falhas? - Você acredita que apesar das dificuldades e principalmente nelas, Deus está a seu lado?
14121 (9261). Deus é o primeiro a cumprir o mandamento do amor! - "Deus ama. Não sabe fazer outra coisa. Os
milagres que Jesus fazia, com tantos doentes, também eram um sinal do grande milagre que todos os dias nosso
Senhor faz conosco, quando temos a coragem de nos levantar e ir até Ele. E quando isto acontece, Deus faz festa.
Não como o banquete daquele homem rico, que tinha na porta de casa o pobre Lázaro, mas outro banquete, como
o do pai do filho pródigo". (Papa Francisco, 28/Março/2014)
14122 (6808). O Espírito Santo cria a unidade. - “O Espírito Santo é a alma da Igreja porque Ele dá a vida, suscita
os diferentes carismas que enriquecem o Povo de Deus e, sobretudo, cria a unidade entre os que creem: de muitos,
faz um só corpo, o corpo de Cristo. E quando se reza, é o Espírito que inspira a oração no coração. Quando
rompemos o cerco do nosso egoísmo, saímos de nós mesmos e nos aproximamos de outros para encontrá-los,
escutá-los e ajudá-los. E foi porque o Espírito de Deus nos impulsionou. Assim, quando descobrimos uma
estranha capacidade de perdoar, de amar a quem não nos quer bem, foi o Espírito que nos impulsionou. Às vezes
isto parece criar desordem, mas na realidade, sob sua guia, é uma imensa riqueza, porque o Espírito Santo é o
Espírito da unidade, que não significa uniformidade. Só o Espírito Santo pode suscitar a diversidade, a
multiplicidade e, ao mesmo tempo, produzir unidade”. (Papa Francisco, na Catedral católica do Espírito Santo, na
cidade de Istambul, na Turquia, em 29/novembro/2014)
14123 (5334). Idosos: o tesouro da sociedade! - “Um povo que não respeita os seus avós é um povo sem memória
e, portanto, sem futuro. O ancião Lázaro (2Mac 6, 18-31) escolheu o martírio por coerência com a fé em Deus e
para dar um testemunho de retidão aos jovens. Aquele homem não teve dúvidas na hora de escolher entre a
apostasia e a fidelidade. A atitude de fingir, de fingir piedade, de fingir religiosidade... Em vez de cuidar de si
mesmo, ele pensou nos jovens, no legado que o seu ato de valentia deixaria para eles! É bela a coerência desse
homem, a coerência da sua fé, mas também a responsabilidade de deixar uma herança nobre, uma herança
verdadeira! Nós vivemos numa época em que os idosos não contam! É feio dizer isso, mas eles são descartados
mesmo, não são? Porque incomodam! Mas são os idosos que nos trazem a história, que nos trazem a doutrina,
que nos trazem a fé e que nos dão a fé como herança. Eles são como o bom vinho envelhecido, têm aquela força
interior capaz de nos dar uma herança nobre!" (Papa Francisco, 19/novembro/2013)
14124 (3764). A Declaração dos Direitos da Criança. - Foi durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia
20 de novembro de 1959, que representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos da
Criança. Ela foi adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que voltada para as crianças e tem
10 princípios. O difícil é que esses direitos sejam respeitados.
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