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12357. Liturgia - sábado - 06-01-2018 - 1Jo 5, 5-13; Sl 147; Mc 1, 7-11 - João Batista pregava assim: “Depois de mim vai
chegar outro que é mais forte do que eu, diante do qual não sou digno de me
inclinar para lhe desatar as correias das sandálias. Tenho vos batizado em água,
mas Ele há-de batizar-vos no Espírito Santo! Por aqueles dias, Jesus veio de
Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Quando saía da água, viu
os Céus abertos e o Espírito descer sobre Ele como uma pomba. E do Céu
veio uma voz: “Tu és o meu Filho muito amado. Em ti pus todo o meu
encanto!”
Recadinho: - É bom ser importante ou é importante ser bom? - Como vivo a
vocação que Deus me deu? - Como minha comunidade encara a realidade dos
vocacionados para o sacerdócio e vida religiosa? - O que de concreto é feito
em sua comunidade pelas vocações específicas? - Minha vida é o testemunho
de alguém que crê no Evangelho?

12358. Noite de Natal na palavra do Arcebispo de Aparecida - “Nesta noite de Luz, nesta noite de Paz, nesta
noite na qual Deus manifestou o máximo Amor pela Humanidade, inicio minha saudação citando Santo
Afonso Maria de Ligório, fundador dos Missionários Redentoristas: “Menino Jesus, conquistaste meu coração!
Menino Jesus, me inflamaste de Amor! Menino Jesus, Tu trouxeste para nós a maior notícia que podemos ter, e
a notícia é esta: Tu és amado por Deus Pai desde toda a Eternidade!” E conclui Santo Afonso, dizendo: “Isso é
demais! Jesus Menino, este Teu Amor é excessivo! É exagerado! É demais!”
Mas diante de tanto Amor, eu vou dizer: “Adeus, Mundo! Adeus! Eu vou ficar com o Menino!” E Santo
Afonso colocou sua espada aos pés de Nossa Senhora, desceu da carruagem, montou num jumento e
evangelizava com um jumento como esse que está aí no presépio, para nos dizer nesta noite: Maria deu à Luz
esse Menino! E nosso Santuário dá à Luz novos cristãos, novos filhos e filhas da Igreja, todos os dias do ano!”
12359. Nossa Senhora renova a todos! - “Todos os dias aqui, neste Santuário, Nossa Senhora dá à Luz a
milhares e milhares de pessoas e inclusive renova o bispo, renova os missionários, renova quem trabalha no
Santuário para a Glória de Deus e a Paz do Mundo!” (Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida (SP),
homilia noite de Natal, 24/12/2017)
12360. A noite se iluminou! - “A noite, irmãos e irmãs, se iluminou! O Céu se encheu de Luz e o canto dos
Anjos “Glória a Deus nas alturas” é como que dizer: Estamos extasiados e agradecidos com tanto Amor! Por
isso, Glória a Deus quer dizer: Eu acolho este Menino porque sei que quem O acolhe, também se transforma
em filho e filha de Deus muito amados! “Paz na Terra, irmãos e irmãs, que é o que mais necessitamos hoje! Em
outras palavras, esta Paz na Terra quer dizer que nós somos irmãos! Portanto, no canto dos Anjos está o
primeiro mandamento: “Amar a Deus sobre todas as coisas e tudo fazer para sua Glória e, amando os irmãos,
teremos Paz na Terra! É o resumo do Natal!” (Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida (SP), homilia
noite de Natal, 24/12/2017)
12361. Soem festivos os sinos do Santo Natal! - “Cantemos hosanas ao Menino e a todos convidemos: Vinde
adorá-Lo, grandes e pequenos, patrões e operários, pecadores e pagãos, o Mundo inteiro! Venham adorá-Lo
porque é Natal, tempo de renascer, tempo de responder a tanto Amor! É tempo de resolver nossa vida!” (Dom
Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida (SP), homilia noite de Natal, 24/12/2017)
12362. É tempo principalmente de recomeçar! - “Este Natal de 2017 é o Natal no qual nós focalizamos dois
leigos no presépio: Maria e José! E quero dizer a todos: Neste Natal, não percam a oportunidade que Deus lhes
dá porque vocês, leigos e leigas, iluminados no Presépio, por Maria e José, são também convidados a gerar
filhos e filhas para Jesus, para o seu Reino e para a Igreja. Sim, neste Natal de 2017, agradecemos o pontificado
do papa Francisco. E estamos ainda neste clima tão bonito dos 300 anos! Aproximemo-nos do Presépio! E o
que encontramos no Presépio? O novo Paraíso! Encontramos todo o Evangelho! O Reino de Deus! (Dom
Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida (SP), homilia noite de Natal, 24/12/2017)
Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Está gostando de nossos boletins diários? Nada cai do Céu!
Quer continuar recebendo? Reúna 10 pessoas que façam uma doação de apenas R$ 10,00 cada e... fale conosco:: contato@aparecidadasaguas.com
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