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12112. Evangelho de sábado (18-11-2017) - Dedicação das
Basílicas de S. Pedro e S. Paulo - At 28, 11-16.30-31; Sl 97; Mt
14, 22-33 (ou do dia: Sb 18, 14-16; 19, 6-9; Sl 104; Lc 18, 1-8) Jesus mandou os discípulos entrar na barca e ir na frente dele para
a outra margem. Enquanto isso, ele ia despedindo as multidões.
Tendo-as despedido, subiu ao monte para rezar na solidão. Ao
anoitecer, estava ali sozinho. Entretanto, a barca, que já estava a
vários estádios da terra firme, era agitada por fortes ondas, pois o
vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ao
encontro deles caminhando sobre as águas. Os discípulos, quando o viram caminhando sobre as águas,
assustaram-se e diziam: “É um fantasma!” E gritavam de medo.
Mas logo Jesus lhes disse: “Tende confiança, sou eu. Não tenhais medo!” Então respondeu-lhe Pedro:
“Senhor, se és tu, manda que eu vá sobre as águas até junto de ti!” “Vem!” disse Jesus. Pedro saltou da barca e,
caminhando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo a força do vento, ficou com medo e,
começando a afundar, gritou: “Senhor, salva-me!” Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe:
“Homem fraco na fé, por que duvidaste?” Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Então os que
estavam na barca se prostraram diante de Jesus, dizendo: “Efetivamente, tu és o filho de Deus!” Terminada a
travessia, desembarcaram em Genesaré. As pessoas do lugar o reconheceram e espalharam a notícia por toda a
vizinhança. Trouxeram-lhe todos os doentes e lhe pediam que pelo menos os deixassem tocar na orla de seu
manto. E todos que o tocavam ficavam curados. Veja mais: www.aparecidadasaguas.com
Recadinho: - Reclamo que Deus exige muito de mim? - Consigo me isolar de vez em quando para rezar? - Há
muitas tempestades em minha vida? - Tenho muito medo? De quê? - Fortaleço-me na oração?
12113. Dedicação das Basílicas de S. Pedro e S. Paulo - Voltamos hoje nosso olhar para as imponentes
Basílicas dedicadas a esses apóstolos. É o local onde estão os restos mortais destes dois grandes apóstolos do
cristianismo e símbolos da fraternidade e da unidade da Igreja. Bramante, Rafael, Michelângelo e Bernini,
famosos artistas da história, trabalharam nelas, plasmando o melhor de sua arte. A Basílica de São Pedro mede
212 metros de comprimento, 140 de largura e 133 metros de altura na sua cúpula. Não há nenhuma outra igreja
católica no mundo que tenha tamanha extensão.
12114. A Basílica de São Paulo Fora dos Muros - Depois da de São Pedro, é a maior igreja de Roma. Surgiu
também por vontade de Constantino. Em 1823 foi destruída quase completamente, por um terrível incêndio.
O Papa Leão XIII iniciou a sua reconstrução e foi consagrada em 10 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX.
Um dado interessante é que sob as janelas da nave central e das naves laterais, em mosaico, encontram-se os
retratos ou pinturas de todos os Papas, desde São Pedro até o atual, o Papa Francisco. Em 2009, por ocasião
deste dia, Bento XVI disse: “Esta festa nos proporciona a ocasião de ressaltar o significado e o valor da Igreja.
Queridos jovens, amem a Igreja e cooperem com entusiasmo em sua edificação nos corações!”
12115. O país mais ateu da Europa dedica um ano à Virgem de Fátima! - A República Tcheca está celebrando
um ano dedicado à Virgem de Fátima, de outubro deste ano até outubro de 2018, como um gesto de gratidão
pela recuperação da liberdade após o comunismo. Durante este ano uma réplica da imagem original da Virgem
de Fátima, entregue pelo Santuário, em Portugal, à Conferência Episcopal Tcheca, visitará todas as dioceses do
país mais ateu da Europa!
O Cardeal Dominik Duka, Arcebispo de Praga, recordou que, em 1989, um grupo de tchecos peregrinou ao
santuário mariano de Fátima, em Portugal, e “agradecemos pela nova geração tcheca que cresceu livre: uma
geração que não conheceu a prisão nazista, a prisão comunista, a ofensa, a perda de liberdade, a perseguição
pelo exercício da fé religiosa!”
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Qual é sua Missão na Igreja? - Está em dúvida? - A indecisão preocupa? - Comunique-se!
Trabalhe a serviço da Igreja! As sugestões são muitas. Comunique-se conosco - contato@aparecidadasaguas.com
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