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12407. Liturgia - 2ª feira - 15-01-2018 - 1Sm 15, 16-23; Sl 49; Mc 2, 18-22 - Os discípulos de João Batista e os
fariseus estavam jejuando e foram ter com Jesus: “Por que os
discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus
discípulos não jejuam?” Jesus respondeu: “Os convidados de um
casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está
com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem
jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio
deles; aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano
novo numa roupa velha; porque o remendo novo repuxa o pano
velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres
velhos! O vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres
se perdem. Portanto, vinho novo em odres novos!”
Recadinho: - Minha presença é festa e alegria como foi sempre a presença de Jesus? - Arrependo-me de minhas
falhas? - Faço sempre exame de consciência? - Sei ter compreensão e perdoar? - Procuro ser coerente em tudo?
12408. Dia Nacional Mariano será todo o dia 12 de cada mês! - O dia 12 de janeiro de 2018 marcou o início de
um novo modo celebrativo no Santuário Nacional de Aparecida (SP). A ideia da nova celebração teve início
com a Campanha pró-cidadania “Eu Sou O Brasil Ético”, lançado no primeiro mês do ano no Santuário
Nacional. Um dos objetivos primários é levar a população a exercer seu papel de cidadã, como protagonista
contra toda e qualquer forma de corrupção, o maior problema implantado no País pelos “de colarinho
branco!” O dia da cidadania deverá ocorrer sempre no dia 12 de cada mês, buscando restaurar o ser humano,
principalmente levando o Brasil a poder se apresentar ao mundo com ar de Fé e Esperança, e não portando
indefinidamente na fachada o slogan de ser um dos países mais corruptos do mundo! Que Deus, por Maria,
nos acuda!
12409. Autoridades públicas de São José dos Pinhais (PR) dão bom exemplo! - O prefeito da região
metropolitana de Curitiba reduziu agora em janeiro/2018 seu salário, os de seus secretários e comissionados!
Em fase de políticos desacreditados e tanta corrupção, vemos um grupo de políticos dando bom exemplo,
procurando colaborar para colocar as contas em ordem, sem apelar para a covardia de simplesmente aumentar
impostos! (Se bem que, enquanto preparávamos estas linhas, uma outra prefeitura anunciava aumentos!!!)
Toninho Fenelon, prefeito de São José dos Pinhais(PR), sancionou uma lei que reduz em 10% os salários dele,
do vice, 21 secretários e outros cerca de mil servidores, entre comissionados e funcionários que recebem
função gratificada! A medida, que já passa a valer para os vencimentos de janeiro, deve gerar economia anual de
R$ 4 milhões (cerca de 0,5% da receita do município estimada para este ano). O salário do prefeito, que era de
R$ 31.401,41, baixou para R$ 28.261,27; o do vice-prefeito e dos secretários eram de R$ 15.700,70, e agora
passam para R$ 14.130,63.
O prefeito disse que tomou a medida porque o município ainda sente o reflexo da crise na arrecadação. “A
crise econômica que sentimos em 2017 já dava sinais de que em 2018 não seria diferente”, afirmou. Segundo
ele, outras medidas também foram tomadas ao longo de 2017, como renegociação de contratos com
fornecedores, corte em horas extras e auditoria na concessão de benefícios!
Em tempos de políticos desacreditados e corruptos, um prefeito e seu grupo estão dando o exemplo para
colocar as contas em ordem, sem aumentar impostos! Dados da prefeitura apontam que, depois de crescer por
25 anos consecutivos, a receita do município registrou queda em 2017. A previsão de 2018 é de arrecadar R$
885,9 milhões, a menor desde 2014. (Oportunamente traremos um exemplo oposto!!!)
Que nosso Brasil acorde do sono que vive “deitado em berço esplêndido” (para os poderosos!) e desperte do
sono para um futuro tão sonhado por nossa população pobre! Acorda, Brasil, “Pátria Amada e Idolatrada!”
Nosso problema é este: No Brasil não há ordem nem progresso! - Por quê? Porque continua “deitado em
berço esplêndido”, tendo um povo massacrado por poderosos, morrendo barbaramente de tudo quanto é mal!
“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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