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12410. Liturgia - 3ª feira - 16-01-2018 - 1Sm 16, 1-13; Sl 88; Mc 2, 23-28 - Jesus estava passando por uns
campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto
caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: “Olha! Por que eles fazem em dia de sábado
o que não é permitido?” Jesus lhes disse: “Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus
companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na
casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a
Deus, e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido
comer esses pães”. E acrescentou: “O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o
sábado. Portanto, o Filho do Homem é senhor também do sábado”.
Recadinho: Sou muito exigente com relação aos outros? - E para comigo? - Coloco acima de
tudo o amor a Deus e ao próximo? - Uso de bom senso? - Procuro estar atento(a) às necessidades de meus
irmãos?
12411. Programa de ajuda a necessitados criado por uma menina! - Com apenas 11 anos de idade, Clara Luz
surgiu como escritora, tendo publicado o livro “A loja de doces da Clarinha”. A história fala de uma menina
que mobiliza sua comunidade, criando uma cooperativa para que as famílias tenham meios para sustentar suas
famílias, em especial as crianças. Com isso, as crianças poderão ter tempo para ir à escola e terem tempo para
brincar! Mas não fica nisso! Este é o primeiro de uma série de cinco livros seus, todos repletos de histórias
fictícias que tentam mudar a vida através de pequenos atos assumidos! O programa já atua em seis cidades:
Uberlândia(MG), São Paulo(SP), Brasília(DF), Gurinhatã(MG), Ituitutaba(MG) e Rio de Janeiro(RJ). Clarinha,
de Uberlândia(MG), criou o “Projeto Esperança” quando tinha apenas 8 anos! Clarinha começou emprestando
duas cadeiras de rodas que conseguiu de doação e aos poucos foi conseguindo mais doações. Hoje, seu
“Projeto Esperança” conta com 62 cadeiras de rodas e de banho, vinte muletas, vinte andadores, duas camas
hospitalares e dois colchões! “O projeto empresta os equipamentos para pessoas que não têm condições de
comprar ou alugar e quando não precisam mais, elas devolvem para Clara Luz emprestar novamente para
outras pessoas”, contou a mãe da menina, Claristana Hermida.
12412. Como comemorar aniversário? Clarinha sugere! - Para o aniversário de 11 anos (que foi no dia 13 de
janeiro), Clara teve uma ideia: “Neste ano ela quis comemorar de forma diferente, na Brinquedoteca do
Hospital do Câncer de Uberlândia. Em vez de ganhar presentes, ela quis doar brinquedos para as crianças que
fazem tratamento contra o câncer”, explicou seu pai, Luís Hermida.
Nosso espaço em “Vivências” é pequeno demais para tanta coisa que poderíamos acrescentar! Bastam-nos os
dados acima para recebermos a lição e mexermos um pouco com nossos corações! (A Redação)
12413. Servir aos outros é nosso único título de honra! - “É necessário seguir a lógica de Jesus e o caminho da
Igreja: acolher e integrar os que batem à porta, mas também ir buscar, sem medo e preconceito, os distantes!
Jesus se deixa envolver na dor e nas necessidades das pessoas! Jesus tem um coração que não se envergonha de
ter compaixão, uma compaixão, voltada para reintegrar o marginalizado!” (Papa Francisco, 15/02/2015)
12414. Jesus e o leproso do Evangelho! - “Pela lei antiga, os leprosos eram afastados e marginalizados pela
comunidade, pois eram considerados impuros! E o objetivo era salvar os sãos e proteger os justos,
marginalizando assim o “perigo” e tratando sem piedade o contagiado! Imaginai quanto sofrimento e quanta
vergonha devia sentir, física, social, psicológica e espiritualmente, um leproso! Não era apenas vítima da
doença, mas sentia-se também o culpado, punido pelos seus pecados! Era um morto-vivo, como se o pai lhe
tivesse cuspido na cara! Além disso, o leproso suscitava medo, desprezo, nojo e, por isso, era abandonado
pelos seus familiares, evitado pelas outras pessoas, marginalizado pela sociedade. Tem mais! A própria
sociedade o expulsava e constringia a viver em lugares afastados dos sãos! Era excluído! E o modo como o
fazia era tal que, se um indivíduo são se aproximasse de um leproso, seria severamente punido e, com
frequência, tratado, por sua vez, como um leproso!” (Papa Francisco, 15/02/2015)
“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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