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12972. Liturgia - 4ª Feira - (16-05-2018) - Jesus pede Unidade! - At 20, 28-38; Sl 67; Jo 17, 11b-19 - Jesus ergueu os
olhos para o Céu e rezou, dizendo: “Pai santo, guarda-os em Teu nome, o nome que Me
deste, para que eles sejam um assim como nós somos um! Quando Eu estava com eles,
guardava-os em Teu nome, o nome que me deste. Eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a
não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura!
Agora, eu vou para junto de Ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles
tenham em si a minha Alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a Tua Palavra, mas o Mundo
os rejeitou, porque não são do mundo, como Eu não sou do Mundo! Não te peço que os
tires do Mundo, mas que os guardes do Maligno. Eles não são do Mundo, como Eu não sou
do Mundo! Consagra-os na Verdade! A Tua Palavra é Verdade! Como Tu Me enviaste ao
Mundo, assim também Eu os enviei ao Mundo! Eu me consagro por eles, a fim de que eles
também sejam consagrados na Verdade!”
Recadinho: - Lembro-me de rezar por aqueles que pertencem ao meu “mundo”, meus parentes, amigos, companheiros
do dia a dia? - Minha vida de união com Cristo é verdadeira ou é cheia de interesses pessoais? - Diante das dificuldades,
tenho medo ou procuro encarar a vida com espírito de Fé? - Com as atitudes que tomo me considero testemunha de
Cristo? - Em tudo posso dizer que é Cristo que age em mim?

12973. Jesus pede Unidade! - O Pai e o Filho são uma mesma coisa, numa Unidade substancial. Tal União é
impossível entre os seres humanos. Mas Cristo pede que haja entre os seus uma união semelhante à que há
entre o Pai e o Filho. Significa que em nós se deve refletir a união substancial do Pai e do Filho. Tal união
consiste na Fé, no Espírito, na Caridade mútua. Se vivermos de maneira sobrenatural, unidos a Cristo, nossa
vida se transformará n´Ele. Nosso viver será cristão. Seremos um só pensar, um só querer. Teremos os
mesmos desejos e ambições. Nosso pensar será em Cristo, nosso querer o de Cristo, nossos desejos os de
Cristo! Estaremos em união perfeita com Ele!
12974. Deus quer salvar a todos e dá meios para isso! - “Guardei-os e nenhum deles se perdeu!” Jesus quer
com isso exprimir uma realidade muito profunda e prática para nossa vida. Enquanto dependia d´Ele, Ele
cumpria sua missão para que nada perecesse por sua negligência. Se alguém pereceu, foi por sua própria culpa
(é o caso de Judas). Cristo mereceu a Salvação e a Vida Eterna para todos, porque morreu por todos. Nem
todos, porém, alcançam a Salvação, pois por própria culpa desprezam a Graça divina. Deus quer salvar a todos
e dá meios para isso. Terão a Vida Eterna só os que forem fiéis ao Amor. Jesus cuida de cada um de nós!
12975. Família suicida usa os quatro filhos para atacar igrejas na Indonésia! A notícia foi divulgada no dia 13 de
maio/2018: Três atentados a bomba contra três igrejas de Surabaya, segunda maior cidade da Indonésia,
deixaram ao menos 11 mortos e 41 feridos. Os ataques foram executados por uma família kamikaze: a mãe, o
pai, duas filhas de 9 e 12 anos e dois filhos de 16 e 18 anos! Eles se suicidaram acionando os explosivos que
carregavam nas igrejas. Segundo o chefe da polícia nacional, Tito Karnavian, a família suicida era ligada à rede
extremista Jamaah Ansharut Daulah, aliada do grupo Estado Islâmico na região. A organização ultrarradical
sunita assumiu a autoria dos atentados em um comunicado divulgado por sua agência de propaganda. "Três
ataques kamikazes deixaram mortos e feridos entre os guardiões de igrejas e cristãos na cidade de Surabaya.
As explosões aconteceram por volta de 7h30, no horário local, durante os cultos matinais de domingo. A
cidade de Surabaya fica na província de Java Oriental. A Indonésia, país muçulmano mais populoso do mundo,
está em estado de alerta contra o terrorismo após uma série de ataques nos últimos anos. A ação terrorista do
domingo aconteceu poucos dias depois de cinco policiais e um prisioneiro serem mortos em confrontos em
uma prisão de segurança máxima nos arredores de Jacarta, a capital do país. Os jihadistas reivindicaram o
incidente, mas a polícia indonésia descartou o envolvimento do EI no caso.
12976. Movimento no Santuário Nacional de 30/abril a 06/maio/2018 - Segundo dados estatísticos fornecidos
pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante a semana de 30/abril a 06/maio/2018, circularam pelo
Santuário 256.591 visitantes. No sábado, 05 de maio/2018, o Santuário recebeu 60.051 pessoas e, no domingo,
dia 06 de maio/2018, o número foi de 92.551 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número foi de 103.989.
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Diante das dificuldades, tenho medo ou procuro encarar a vida com espírito de Fé? - contato@aparecidadasaguas.com
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