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13282. Liturgia de 4º feira (11-07-2018) - S. Bento Abade - Os. 10, 1-3.7-8.12; Sl 104; Mt 10, 1-7 - Jesus
chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos
maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os
nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu
irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João; Filipe e Bartolomeu;
Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu;
Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou
estes Doze, com as seguintes recomendações: “Não deveis ir aonde
moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos! Ide, antes, às
ovelhas perdidas da casa de Israel! Em vosso caminho, anunciai: “O Reino
dos Céus está próximo!”
Recadinhos: - Sinto a presença de Deus agindo em meu coração? - Noto a situação e as necessidades de meus
vizinhos? - O que posso fazer por eles? - Meu agir e ser demonstram atitudes independentes? – Tenho uma
certa inveja daqueles que são mais ricos de bens puramente materiais? Sou invejoso(a)?
13283. Somos todos missionários do Senhor! - Somos todos chamados por Deus para divulgar o Evangelho
como os Apóstolos! Não importa o que possam pensar da tarefa que assumimos! É um chamado especial de
Deus! Devemos ter coragem, entusiasmo, para assumir a missão! Temos a missão de anunciar o Evangelho!
13284. Jesus nos manda ir dois a dois! – Importa ter muita disposição para atender ao chamado de Deus! Jesus
escolheu inicialmente os doze apóstolos. Ao passar dos tempos, foi chamando muitíssimos outros! De Jesus
recebemos a missão de enviados para irmos em busca de ovelhas perdidas, especialmente as mais abandonadas,
as que necessitam de um regresso ao caminho dos filhos de Deus. Vamos em busca das sementes que não
germinaram! A Palavra de Deus nos incentiva na caminhada!
13285. Apóstolos enviados dois a dois! - Unidos, dois a dois, fazendo comunidade, assim são enviados porque
necessitamos uns dos outros! Em nossa vida estaremos necessitando sempre uns dos outros. Assim, em
comunidade, formando um Corpo em Cristo, vivemos o Amor! Neste viver, anunciamos o que é realidade em
nosso coração: “O Reino de Deus está próximo!”
13286. Jesus mora em nosso coração! - Ele tem o poder de curar nosso coração ferido por tantos males,
materiais, mas especialmente aqueles que surgem de nosso interior, que atingem nosso coração. Se não estamos
bem interiormente, não adianta querer ajudar o próximo! Temos que, em primeiro lugar, buscar a medicina
justa para nossos males, quer sejam materiais, quer espirituais!
13287. S. Bento Abade! - Em 1964 o então Papa Paulo VI declarou S. Bento
“padroeiro principal da Europa!” A ele a Europa católica deve um grande
reconhecimento. Quatro anos antes de seu nascimento, na cidade de Nórcia, por
volta do ano 480, o bárbaro rei romano, matou o último imperador romano,
concluindo assim o domínio do poder romano. A sobrevivência da cultura romana
só aconteceu devido ao empenho religioso e cultural dos monges. Com a presença
de São Bento abriu-se o capítulo da vida monástica ocidental.
13288. Oração e trabalho! - Homem amante das coisas concretas e claras, Bento
resumia sua Regra num lema eficaz: “Reza e trabalha!” (“Ora et labora!),
restituindo à ascese cristã o caráter de contemplação e ação, conforme o espírito e
a letra do Evangelho! O verdadeiro monge devia ser, assim segundo a Regra: “Não
soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não
murmurador, não detrator… mas casto, manso, zeloso, humilde, obediente!” Bento tinha sua irmã santa
Escolástica. Ele previu o dia de sua morte, ocorrida provavelmente em 547.
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- O que me ensina S. Bento?! - O que me ensina o convite a ser missionário(a)?
- E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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