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12382. Liturgia - 4ª feira - 10-01-2018 - 1Sm 3, 1-10.19-20; Sl 39; Mc 1, 29-39 - Jesus saiu da sinagoga e foi,
com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A
sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo
contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão
e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu; e
ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr-do-sol,
levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo
demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa.
Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e
expulsou muitos demônios. E não deixava que os
demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De
madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se
levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o
encontraram, disseram: “Todos estão te procurando”. Jesus respondeu: “Vamos a outros lugares, às aldeias da
redondeza! Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim”. E andava por toda a Galileia, pregando em
suas sinagogas e expulsando os demônios.
Recadinho: - Deus realiza maravilhas. O que faço para merecer tantos bens? - Em que consiste meu seguir a
Cristo? - Coloco tudo nas mãos de Deus? - Faço minha parte? - Exerço atividade apostólica? Sei servir?
12383. Por que o boi e o jumento estão no presépio? - “No presépio, nesse novo paraíso, além de Deus,
reconciliados, lá estão os animais, lá está a natureza! E a gente pergunta por que o boi e o jumento estão no
presépio? É que o profeta Isaías, no capítulo primeiro, diz assim: “O boi conhece o seu cocho para comer e o
jumento conhece o seu dono! Mas o povo de Israel não conhece o seu Deus! E hoje cinco bilhões de pessoas
na Humanidade não conhecem Deus!” E, então, diante do Presépio, nós nos tornamos missionários para que
este Menino seja conhecido, amado e seguido por toda a Humanidade porque Ele trouxe o Mundo Novo!
Santo Afonso pede que, ao nos aproximarmos do Presépio, olhemos para o berço e fiquemos extasiados
porque uma mãe ou qualquer pessoa que embala uma criança no berço, está embalando o futuro da
Humanidade! Santo Afonso Maria de Ligório nos convida a olhar para a manjedoura como um trono! Ali está
o Rei!” (Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida (SP), homilia noite de Natal, 24/12/2017)
12384. Manjedoura, escola e lição de desapego, de ternura! - “A manjedoura é como uma gramática que nos
ensina quem é Deus! E Santa Teresinha diz: “Sendo assim tão pequenino, eu não vou ter mais medo de Deus!
Eu vou ter, sim, um coração de criança e vou ser Teresinha do Menino Jesus!”... Orlando do Menino Jesus,
Kátia do Menino Jesus, Daniel do Menino Jesus e, assim, todos nós do Menino Jesus! Ele diz quem é Deus e
Ele diz quem nós devemos ser! Por isso, irmão, irmã, cale-se, diante do Presépio, a corrupção, pois ali está a
inocência; cale-se diante do Presépio a violência; pois ali está o Príncipe da Paz! Cesse o ódio, pois ali está o
Amor! Cesse a arrogância, porque ali está a Humildade! E cesse toda a briga, pois ali está o ensino mais claro e
perfeito de que somos irmãos e Deus se fez igual a nós, de carne e osso, para que nós encarnemos Jesus e as
pessoas encontrem Jesus! Amém! Assim seja!” (Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida (SP), homilia
noite de Natal, 24/12/2017)
12385. Jesus nasceu para toda a Humanidade! - O Papa Francisco (no dia 24/12/2017), disse: “Gente, além de
nascer na periferia e num lugar desconhecido, os primeiros convidados para adorar a Jesus foram pastores,
gente de má fama porque brigavam muito por causa das pastagens e as águas para seus rebanhos! Eram pessoas
pagãs, eram pessoas rudes, eram pessoas pobres e foram os primeiros convertidos e chamados ao Presépio,
para confirmar a Palavra de Deus! Jesus nasceu, sim, para Maria e José, mas Jesus nasceu para toda a
Humanidade marginalizada, pagã, rude e pecadora! Nasceu para todos nós, para confirmar a Palavra de Deus!”
(Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida (SP), citando o Papa Francisco)
“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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