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13080. Liturgia do dia - terça-feira (05-06-2012) - S. Bonifácio - 2Pd 3, 12-15a.17-18; Sl 89; Mc 12, 13-17 - As
autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes,
para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram
a Jesus: “Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, e não dás preferência a
ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas
ensinas, com verdade, o caminho de Deus. Dize-nos: É lícito ou não
pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não?”
Jesus percebeu a hipocrisia deles, e respondeu: “Por que me tentais?
Trazei-me uma moeda para que Eu a veja!” Eles levaram a moeda, e
Jesus perguntou: “De quem é a figura e inscrição que estão nessa
moeda?” Eles responderam: “De César!” Então Jesus disse: “Dai, pois,
a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus!” E eles ficaram
admirados com Jesus.
Recadinho: - Como agimos diante do dever de pagar impostos? - E nossos deveres para com a Comunidade
Igreja? - Há muita injustiça em nossa sociedade? - O que podemos fazer para melhorar a sociedade? - Como
conquistamos o Reino de Deus?
13081. Cristo conhece bem os fariseus! - Os fariseus mais uma vez procuram um meio de pegar de Jesus em
contradição! Mas não o conseguem. Ele conhece muito bem as intenções deles. Eles nunca poderiam imaginar
que Jesus teria uma resposta tão inteligente que os levasse a calarem a boca! Deve-se pagar imposto ou não?!
Jesus desafia a todos com sua resposta. Se a efígie da moeda é de César, que deem a César o que lhe pertence!
E deem a Deus o que é de Deus!
13082. Este mundo tem fim, o outro não! - Nossa missão é viver neste mundo com dignidade, respeito,
honestidade, sem falcatruas, sem desonestidade. Jesus nos adverte que nossa missão é de discípulos
missionários do Reino. Que a única moeda de nossa vida deve ser o verdadeiro Amor para com o próximo e
para com Deus, presente nele. Que esta seja nossa única moeda aqui e na Eternidade!
13083. Fé! - “A Fé que tenho não veio da escola, da catequese, nem de meus pais! Veio de minha avó! Rezemos
pelos movimentos de casais, pelas famílias, pelas vocações, pois somos muito amados! E tudo isso é lindo
demais! Família sadia, mundo melhor!” (Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida (SP), em sua homilia
na Romaria da Família ao Santuário Nacional, 27/05/2018)
13084. Dinheiro e poder não dão Paz! - “Quem acolhe o Espírito Santo no coração terá uma paz sólida e sem
fim; ao contrário daqueles que optam por confiar de modo superficial na tranquilidade oferecida pelo dinheiro
e o poder! A paz das coisas e a paz da Pessoa, do Espírito Santo: a primeira corre sempre o risco de
desaparecer! Hoje você é rico e amanhã, não! E a segunda é definitiva, ninguém pode tirá-la de quem a possui!
A Paz de Deus é completamente diferente da paz que o mundo dá!” (Papa Francisco, 20/05/2014)
13085. A paz do dinheiro não é definitiva! - “Os metais enferrujam! A Bolsa de Valores pode cair e você perde
todo o dinheiro! Esta não é uma paz segura: é superficial, temporária! A Paz de Jesus é uma Pessoa, é o
Espírito Santo! No dia da Ressurreição Jesus foi ao cenáculo e disse: “A paz esteja convosco, recebam o
Espírito Santo!” Esta é a Paz de Jesus; é uma Pessoa, um grande presente! . E quando o Espírito está em nosso
coração, ninguém pode nos tirar a Paz, ninguém!” (Papa Francisco, 20/05/2014)
13086. Movimento no Santuário Nacional de 21 a 27/maio/2018 - Conforme dados estatísticos fornecidos
pelo Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 21 a 27/maio/2018 circularam pelo Santuário
104.178 visitantes. No sábado, 26 de maio/2018, o Santuário recebeu 34.050 pessoas e, no domingo, dia 27 de
maio/2018, o número foi de 44.995 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 25.133.
A previsão para sábado, 02 de junho de 2018, era de: 69.0033 visitantes. Para domingo, 03 de junho de 2018:
87.735 visitantes.
“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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