APRESENTAÇÃO DO SELO PASTORAL 2016

Entre vós deverá ser assim.
(Mt 20,26-28)

APRESENTAÇÃO
A Comunidade Católica Nova Aliança é uma Associação Pública de Fiéis que atende
todos aqueles que têm interesse nascer para a fé aprofundando no conhecimento
de Jesus Cristo e Sua mensagem salvadora.
Através das inspirações do Espírito Santo, a fundadora, Ammá Ângela, sente em seu
coração o tema e o comunica durante o Encontro Anual da Comunidade.
Desde as bodas dos "30 anos de bênçãos", a Comunidade passou a adotar um selo
pastoral anual para ser trabalhado durante o período, buscando a unidade na ação e
comunicação para o alinhamento das mentes e dos corações.
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EVANGELHO Mt 20,20-28
20. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos
de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se
diante de Jesus para lhe fazer uma súplica.
21. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela
respondeu: Ordena que estes meus dois
filhos se sentem no teu Reino, um à tua
direita e outro à tua esquerda.
22. Jesus disse: Não sabeis o que pedis.
Podeis vós beber o cálice que eu devo
beber? Sim, disseram-lhe.
23. De fato, bebereis meu cálice. Quanto,
porém, ao sentar-vos à minha direita ou à
minha esquerda, isto não depende de
mim vo-lo conceder. Esses lugares cabem
àqueles aos quais meu Pai os reservou.

24. Os dez outros, que haviam ouvido
tudo, indignaram-se contra os dois irmãos.

25. Jesus, porém, os chamou e lhes disse:
Sabeis que os chefes das nações as
subjugam, e que os grandes as governam
com autoridade.
26. Não seja assim entre vós. Todo aquele
que quiser tornar-se grande entre vós, se
faça vosso servo.
27. E o que quiser tornar-se entre vós o
primeiro, se faça vosso escravo.
28. Assim como o Filho do Homem veio,
não para ser servido, mas para servir e dar
sua vida em resgate por uma multidão.

Para ser bom é preciso, antes de
qualquer
coisa,
SERVIR
com
misericórdia.
Jesus, que é o Rei dos reis, o Mestre dos
mestres, o Senhor dos senhores, veio à
terra para servir.

É preciso estar pronto para servir. Não
existe espera ou "daqui a pouco eu faço"
no vocabulário do cristão. É preciso dizer
imediatamente ao Senhor: “Eis-me
aqui!”.
Servir Misericordiosamente: eis o
mandato de Cristo para nós hoje, e que
procuraremos
estabelecer
como
programa de vida pessoal ao longo de
2016 no propósito de: "EVANGELIZAR OS
HOMENS DO NOSSO TEMPO COM
MISERICÓRDIA" .

“Todo aquele que quiser tornar-se
grande entre vós, se faça vosso servo!”
(Mt 20,26)

E quando se fala em servir, uma das primeiras imagens que nos vem
é a do senhor Jesus lavando os pés do Apóstolo Pedro, trazendo para
nossos corações os conceitos de misericórdia, humildade,
generosidade e despojamento de si para qualquer oportunidade que
se apresentar. Por isso convocamos a todos vocês, que "entre vós seja
assim"!

