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1695. Evangelho de quarta-feira (03-08-2011) - 1ª leit Nm 13, 1-2.25 - 14, 1.26-30.34-35; Sl 105, 6-7a.
13-14. 21-23; Mt 15, 21-28 - Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananéia,
daquela região, veio gritando: “Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim! Minha filha está
terrivelmente atormentada pelo demônio”. Jesus, porém, não lhe deu resposta alguma. Os discípulos
chegaram perto dele e lhe pediram: “Manda-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós”.
Respondendo, ele disse: “Fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel”. Mas ela,
chegando perto, ajoelhou-se diante de Jesus e suplicou: “Senhor, ajuda-me!” Respondeu-lhe: “Não fica
bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos”. “Sim, Senhor - replicou a mulher - mas
também os cachorrinhos comem as sobras que caem da mesa de seus donos!” Então Jesus lhe
respondeu: “Mulher, grande é tua fé! Que te seja feito conforme teu desejo”. E desde aquela hora sua
filha ficou curada.
Recadinho: - A fé que a mulher Cananéia demonstra ultrapassa a dos discípulos. O que pensar disso? Como a mulher Cananéia, diante de seus problemas você se joga diante de Jesus? - Você espera a ajuda
de Deus como um cachorrinho que quer as migalhas que caem da mesa? - Sua súplica é humilde e
persistente? - Lembre-se sempre: a fé perseverante da mulher lhe valeu ser atendida.
1696. Dos Leitores - ‘Vivências’ - Parabéns pelo seu belo trabalho de evangelizar e informar neste meio
de comunicação (internet, através dos e-mails). Para mim é uma grande satisfação receber e fazer parte
do grupo. Gostaria de informá-lo que estou, satisfatoriamente, recebendo o nosso ‘Vivência’. Grato!
Jonas Luiz de Pádua.
Obrigado pela sua gentileza e trabalho perseverante das ‘Vivências’!!!! Sempre nos ajudam, nos
informam, nos enriquecem!!!Abraços e preces. P. Dionísio de Foltran Zamuner, Miracatu (SP).
P. Geraldo, gostei muito de receber seu ‘Vivências’. Apesar de já conhecer os milagres de Jesus pela
leitura da Bíblia, sempre é bom relembrar e refletir sobre o que Jesus fez na Terra pelo povo e o que
passou por nós. Obrigada e que Deus o abençoe sempre. Dilema Lazzaretti.
1697. Dos Leitores - ‘Festa de Santo Afonso’ - Com alegria, venho trazer a você e a toda a grande
Família de Santo Afonso, o meu abraço de felicitações por esta data festiva (a festa litúrgica de Santo
Afonso, fundador dos Missionários Redentoristas) e agradecer sinceramente todo o bem que seu
Grande Pai continua a fazer na Igreja, através da ação apostólica de cada Padre e Irmão Redentorista!
Longa vida, iluminada pelo Espírito, à Congregação do Santíssimo Redentor! Ir. Joanna Fontes, Belo
Horizonte (MG)
Prezado P. Geraldo, de fato, como redentorista, pois sempre sou, mesmo tendo deixado a
Congregação, quero expressar nesse dia de festa, meus cumprimentos e de forma fraterna saudar todos
os confrades. Fiz parte da Congregação por ótimos anos da minha vida. Assim, os filhos de Santo
Afonso continuam a Copiosa Redenção para o bem da Igreja. Parabéns pela vida de Santo Afonso que
infunde maravilhas em cada um dos redentoristas que hoje somam a graça da perseverança. Cordial
abraço, Marcelo Santos, São Paulo (SP).
1698. Dos Leitores - ‘Material vocacional” - Gostaria de pedir se podem enviar-me os textos
vocacionais, pois são importantes para mim. Sou irmã franciscana missionária do Menino Jesus. Recebi
o primeiro texto vocacional num email do P. Dionísio Zamuner, que é meu amigo. Achei importante
para mim sobretudo no campo vocacional em que trabalho. Pode ser-me também uma ajuda ter outros.
Assim posso ajudar quem está na busca de um ideal de vida, não só religiosa como matrimonial e
outros. Muito obrigada. Um abraço fraterno ir Josefa.
N.R. - Estamos divulgando seis PPS vocacionais neste mês de agosto, distribuídos ao longo do mês. O
material está sendo enviado por email, em intervalos que facilitem a apreciação e a utilização da parte
dos interessados que participam de nosso grupo.
Os temas são: Vocação Humana, Vocação Cristã, Vocação Matrimonial, Vocação Sacerdotal, Vocação
Religiosa e Vocação de Maria.

