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12352. Liturgia - 6ª feira - S. João Nepomuceno Neumann, Redentorista - 05-01-2018 - 1Jo 3, 11-21; Sl 99;
Jo 1, 43-51 - Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: “Segue-me”.
Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e
lhe disse: “Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na Lei, e também os
profetas: Jesus de Nazaré, o filho de José”. Natanael disse: “De Nazaré pode sair coisa
boa?” Filipe respondeu: “Vem ver!” Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou:
“Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade”. Natanael perguntou: “De
onde me conheces?” Jesus respondeu: “Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas
debaixo da figueira, eu te vi”. Natanael respondeu: “Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o
Rei de Israel”. Jesus disse: “Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas
maiores que esta verás!” E Jesus continuou: “Em verdade, em verdade, eu vos digo:
Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem”.
Recadinho: - Que tipo de testemunho de vida Deus pede de mim? - Como hoje posso
ser discípulo missionário? - Qual é minha vocação? - Consigo realizá-la? - Peço sempre as luzes do Espírito
Santo?
12353. S. João Nepomuceno Neumann - Hoje, 05 de janeiro, a Igreja celebra S. João Neumann, missionário
redentorista. Ele nasceu no dia 28 de março de 1811, em Prachatitz, na Boêmia (região histórica da Europa
Central, na atual República Checa.) Quando Neumann foi declarado beato, o Papa Paulo VI resumiu sua vida
em poucas palavras: “Ele se fez próximo dos doentes, sentia-se à vontade com os pobres, era amigo dos pecadores,
e hoje é a glória dos imigrantes e, do ponto de vista das bem-aventuranças, o símbolo do êxito cristão!”
12354. Neumann: dados biográficos - No dia 02 de junho de 1836, Neumann partiu de navio para Nova York,
USA. No dia 25 de junho de 1836, foi ordenado sacerdote. Vendo o trabalho dos missionários redentoristas,
entusiasmou-se pelo que faziam e entrou para a Congregação no dia 18 de outubro de 1840. No dia 16 de
junho de 1848, foi escolhido como superior dos redentoristas na América. Não parou aí. No dia 28 de março
de 1852, foi ordenado bispo. Faleceu repentinamente no dia 05 de janeiro de 1860, em Filadélfia, USA. Foi
declarado beato pelo Papa Paulo VI, no dia 13 de outubro de 1963, e declarado santo pelo mesmo Papa no dia
19 de junho de 1977.
Nos Estados Unidos, como um imigrante a mais, sentiu-se sempre em casa com os imigrantes pobres e
abandonados que encontrou e dedicou-se totalmente ao acompanhamento e ao serviço deles, no amor. Sua
experiência refletia a experiência de inúmeros outros imigrantes, que vão pelo mundo afora em direção ao
desconhecido e tentando acalentar sonhos de felicidade, que podem se realizar ou não!
12355. Neumann: fundador da Congregação das Irmãs da Ordem Terceira de São Francisco - Padre Neumann
foi nomeado Bispo de Filadélfia, USA, em 1852. Sua diocese era muito grande e se desenvolvia com muita
rapidez. Por isto, decidiu introduzir no país a educação católica. Organizou um sistema diocesano de escolas
católicas, fundou a congregação das Irmãs da Ordem Terceira de São Francisco para ensinarem nas escolas,
que na sua diocese em pouco tempo duplicaram. Durante seu episcopado, Neumann construiu mais de oitenta
igrejas e cerca de cem colégios; até a catedral de Ss. Pedro e Paulo foi construída por ele.
12356. Neumann: preocupava-se com a saúde do corpo e da alma! - Como pároco, foi muito zeloso. Condoíase com as privações a que estavam sujeitos os emigrantes europeus na América. Essa pobre gente ia fazer a
vida e muitas vezes a perdia, sem falar do grande abandono religioso numa região tão grande e tão desprovida
de sacerdotes. Por isso, Neumann procurava ajuntar ervas medicinais, que conhecia, para curar seus
paroquianos. Chegou mesmo a manusear compêndio de medicina para os casos mais urgentes. Queria ajudar o
próximo, os colonos da América. Botânico como era, arrumou uma bela coleção de plantas medicinais,
mandando outra para Munique, na Alemanha. Sua preocupação com os emigrantes era extraordinária.
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