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12925. Liturgia - 2º feira - Dos Leitores! - At 16, 11-15; Sl 149; Jo 15, 26 - 16, 4a - Jesus
disse aos seus discípulos: “Quando vier o Defensor que Eu vos mandarei da parte
do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, Ele dará testemunho de Mim.
E vós também dareis testemunho, porque estais comigo desde o começo! Eu vos
disse estas coisas para que a vossa Fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das
sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto
a Deu! Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a Mim. Eu vos digo isto,
para que vos lembreis do que Eu o disse, quando chegar a hora!”
Recadinho: - Minha presença é sempre a presença de Cristo para o próximo? Em que sentido? - Os advogados
que conheço trabalham de fato pela Justiça? - Penso num exemplo de um mistério da vida que não se refira a
coisas de religião. - Tenho devoção ao Espírito Santo? - Em que consiste? - Procissão é um testemunho
público de Fé. Como é minha participação?
12926. Dos Leitores!
“P. Geraldo, Obrigada por enviar-me o vídeo da Missa da Imagem Jubilar em Belo Horizonte (MG). Fiquei
emocionada ao vê-lo e ouvir suas belas palavras. Para mim, o Sr. é um grande amigo, distante e muito próximo
ao mesmo tempo. Quero que saiba que sou muito grata pela oportunidade que me dá de participar desse
trabalho magnífico que realiza na internet. Com isso posso colaborar um pouquinho, muito pouco, com a
construção do Reino de Deus! Que Deus e Nossa Senhora lhe concedam saúde e muita força para continuar,
por muito anos, nessa sublime trajetória. Estarei do seu lado sempre. Um abraço e sua bênção!" (Ana Maria
Almada, Belo Horizonte (MG), 30/04/2018)
“Também quero ser um evangelizadora! Amo muito a Igreja, Povo de Deus! Sinto-me muito feliz por ser parte
do Corpo Místico de Cristo. Embora com muitas limitações, comecei a ser catequista desde criança, mais ou
menos, com onze ou doze anos. Isso lá pela década de cinquenta. Hoje, com quase 75 anos, acompanho a vida
da Igreja pela internet, vibro muito com o Papa Francisco e me empenho em seguir seus conselhos e exemplo
de vida. Moro no Lar dos Velhinhos de Piracicaba, reconhecido como “primeira cidade geriátrica do Brasil” e
procuro ser comunicativa, alegre e cordial com todos e todas. Tentei organizar um grupo de leitura orante da
Palavra, mas não foi adiante. Talvez porque a geração de terceira idade, em geral, segue a espiritualidade
devocional. Aqui também há outros fatores que dificultam o acolhimento e compromisso de vida orante em
grupo e até mesmo a participação na santa missa. É lamentável... mas o Pai das Misericórdias nos espera,
espera o tempo da saudade do seu aconchego em cada coração! Por outro lado, rezo diariamente pelos
missionários e missionárias. Sou também devota de Santa Teresinha. Com São Francisco de Assis e Santa
Clara, cujo carisma me apaixona, vou me exercitando dia a dia, na evangelização pelo testemunho de vida e
pela contemplação. Paz e Bem!” Irmã Cecília Aparecida de Souza (Piracicaba (SP), 7/04/2018)
“Meus pais, já falecidos há mais de 30 e 40 anos, sempre foram devotos de Nossa Senhora Aparecida, aliás,
casaram-se na Basílica "Velha" de Aparecida (SP), ainda quando para aí chegar era a cavalo! Morávamos em
Cabo Verde, Sul de Minas Gerais. Alcançamos muitas graças através de Nossa Senhora Aparecida. Mamãe
acompanhava, diariamente, os programas do Pe. Vítor Coelho de Almeida, pelo rádio de pilha, com fio terra,
que tínhamos lá na roça, onde morávamos e sempre assinou o jornal do Santuário. Assim, nós herdamos esta
devoção e sempre continuamos acompanhando a vida do Santuário de Aparecida. Hoje, com a internet,
tornou-se mais fácil. Sou membro da Campanha dos Devotos e sempre, mesmo pouquinho, mas contribuo
com todas as campanhas, como agora a do Caminho do Rosário. Assim, sempre recebo notícias e atualizações
do Santuário Nacional. Numa destas, há mais de um ano recebo esta Liturgia preparada pelo senhor com muita
sabedoria, o boletim diário “Vivências”. Já inscrevi várias pessoas para também receberem esta reflexão, que
muito nos ajuda a meditar e se comprometer mais com a escuta e junção da Fé com a vida. Muito obrigada ao
senhor e a toda a sua esquipe. Nossa Senhora os ama e protege. Sua bênção, com votos de Paz e Bem!” (Irmã
Cecília Aparecida de Souza, 30/04/2018)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Faça parte de nosso Grupo! - Venha anunciar conosco! - contato@aparecidadasaguas.com
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