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12392. Liturgia - 6ª feira - 12-01-2018 - 1 Sm 8, 4-7.10-22a; Sl 88; Mc 2, 1-12 - Jesus entrou de novo em
Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas, que já
não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a Palavra. Trouxeram-lhe, então, um
paralítico, carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão,
abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em
que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os teus
pecados estão perdoados”. Ora, alguns mestres da Lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações:
“Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando: ninguém pode perdoar pecados, a não ser
Deus”. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo, e disse: “Por que pensais assim em
vossos corações? O que é mais fácil: dizer ao paralítico: “os teus pecados estão perdoados”, ou dizer:
“Levanta-te, pega a tua cama e anda?” Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem, na terra, poder de perdoar pecados disse
ele ao paralítico: eu te ordeno: levanta-te, pega tua cama, e vai para tua casa!” O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama,
saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: “Nunca vimos uma coisa assim”.
Recadinho: - Estou sempre pronto a servir? - Sou generoso? - Consigo vencer as dificuldades com certa facilidade? - Sou solidário,
lembrando-me de quanto os outros se preocupam comigo? - Sou caridoso, dedicado, aos que precisam de ajuda?

12393. Esbórnia brasileira! - Para quem não sabe, esbórnia é uma festa, comemoração ou encontro em que há muita algazarra,
muita bebida e orgias. O termo vem do Italiano "sbornia", que significa embriaguez, bebedeira pândega! Essas festas
denominadas "esbórnia" geralmente são marcadas pelo elevado consumo de bebidas alcóolicas e drogas, comportamentos
descomedidos, e pela incessante busca pelo prazer. Nesse contexto, o termo é sinônimo de orgia sexual. Nesse tipo de farra, a
embriaguez leva os participantes a terem condutas desregradas e a praticarem atos de loucura. "Esbórnia e Álcool" é o título de
uma música da dupla carioca Bonde da Stronda. A música fala de noitadas, festas, as muitas vezes inocentes mulheres, sexo,
temas habituais cantados pela dupla. O termo original italiano "sbornia" é usado no espetáculo "Tangos e Tragédias" para
designar um local fictício caracterizado como uma "lixeira cultural", onde está tudo o que saiu de moda e perdeu o valor!
12394. Um Assíduo leitor de nossos “Vivências” nos escreve! - Weiquer Délcio Guedes quis colaborar conosco! E porque sua
revolta coincide com a nossa, cometeríamos uma injustiça se não lhe reservássemos espaço hoje! A ele a palavra e assinamos
abaixo! Weiquer começa indicando que “a esbórnia fica logo ali!” (confira imagem acima!). Pois bem. Estamos situados. A ele a
palavra: “A esbórnia fica logo ali, na Praça dos Três Poderes”, Brasília (DF)! Senhores Ministros do Distrito Federal, estive em
Brasília (DF), para visitar um grande amigo. Confesso que não gostaria de conhecer Brasília (DF), mas a amizade a esta pessoa
é mais forte do que a falta de prazer em conhecer este lugar, sim lugar de onde tenho desprezo e nojo! Brasília (DF), local
desenhado, arquitetado, para se tornar o centro da Ordem e Administração deste imenso e amado Brasil! Mas… conseguiram
transformar este aglomerado em lugar de orgia! Afirmo, com todas as letras, que infelizmente quase ninguém desta Praça tem
caráter suficiente para representar esta grande Nação: nem Congresso Nacional, Senado, Executivo e… pasmem! Grande
parte dos senhores do Supremo Tribunal Federal!
Aqueles que acreditávamos serem nossos fiéis escudeiros (Supremo Tribunal Federal), infelizmente alguns se vendem por
trinta moedas, sim, 30 moedas as mesmas que Judas aceitou para entregar Jesus Redentor!
Tendo um vídeo a mim enviado, vi uma senhora que, segundo o vídeo, se tratava ser esposa de um dos ministros desta Casa,
interpelada se não era imoral o salário que a mesma recebia para nada fazer, nada produzir! A mesma interpelou o entrevistador
se ele considerava nossa Constituição imoral!!! Eu estou aqui hoje, para, em nome de milhões de brasileiros, responder: Tudo
que não é moral, é imoral! Se nossa Constituição permite tais mazelas, ela é, sim, imoral! É imoral!!!
Pergunto: - Por que não se respeita a Constituição quando se tratam de assuntos de interesses do povo??? Na realidade, tudo o
que interessa a assuntos individuais políticos, tudo pode!!!
O Supremo Tribunal Federal tem feito uma grande propaganda enganosa para lavar o cérebro dos brasileiros, convidando o
povo a serem mesários por oferecimento, gratuitamente! Isso para servir à Nação! Pergunto: - Que Nação??? A dos políticos
corruptos deste País???... Foram destinados alguns bilhões de reais para serem usados pelas quadrilhas organizadas (os
honestos perdoem-me a expressão!). Quais quadrilhas?! A maioria dos chamados “partidos políticos”, quadrilhas e bem
organizadas, com aval do Supremo Tribunal Federal!
Pergunto: - Se podem destinar bilhões para serem usados na enganação do povo, porque não pagar uma diária de R$ 500,00
aos mesários?! Não gostam tanto de criarem direitos humanos (para defenderem bandidos), bolsa família (crack!?)… Enfim,
tanta coisa errada que dá para se escrever um livro! Um conselho: vamos pagar a quem verdadeiramente trabalha neste País?!
Gostaria de deixar bem claro que não sou teleguiado! Tenho opinião própria. Depois que um determinado Ministro deu
liminar para se soltar o tal de Garotinho, e outros bandidos deste País, soltem logo o resto, inclusive o “Beira Mar” que,
garanto, seria menos ofensivo do que esta corja que está no poder, inclusive alguns juízes, ministros, etc....
Ministros da Justiça, neste País, para mim, não passam de advogados de presidentes corruptos, senadores, e deputados aliados
com a corrupção”. Se nossa Constituição permite tudo isto, então ela é imoral!” Nota da Redação: Nada temos a acrescentar muito menos a cancelar!
“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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