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12402. Liturgia - 2º Domingo do Tempo Comum - Ano B - Beato Pedro Donders, Missionário
Redentorista - 14-01-2018 - 1Sm 3, 3b-10.19; Sl 39; 1Co 6, 13c-15a.17-20; Jo 1, 35-42 - João estava
novamente no mesmo lugar, com dois discípulos e, vendo Jesus passar,
exclamou: “Aí está o Cordeiro de Deus!” Ouvindo isto, os dois
discípulos seguiram a Jesus. Jesus, ao voltar-se para eles e percebendo
que o seguiam, perguntou-lhes: - “O que vocês estão procurando?”
Eles Responderam: - “Rabi, onde o senhor mora?” (“Rabi” significa
“Mestre”). Então Jesus lhes disse: - “Venham e vejam!” E eles foram
com Jesus, viram onde Ele morava e passaram juntos o resto daquele
dia. Isso se deu lá pelas quatro horas da tarde. Um dos dois que tinham
ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus, era André, o irmão de
Simão Pedro. A primeira pessoa que André procurou para conversar
sobre isso foi seu irmão Simão, e disse-lhe: - “Encontramos o Messias!”
(“Messias” significa “Cristo”). André levou Simão à presença de Jesus que, ao vê-lo, disse-lhe: - “Você é Simão,
filho de João, mas de agora em diante seu nome será “Cefas”, que significa “pedra” e daí “Pedro”.
Recadinho: - Em que circunstâncias recebi a Fé? - Tenho procurado retribuir atraindo outros para Deus? - É
fácil testemunhar a Fé? - Posso dizer que minha vida é um testemunho da Fé do Evangelho? - Como consigo
indicar Jesus a outras pessoas?
12403. João e seus discípulos! - João estava com dois de seus discípulos. Vê Jesus que passa e o indica: “Aí está
o Cordeiro de Deus!” Os discípulos representam a parte do povo de Israel que, num desenvolvimento normal
de sua fé, deixaram o judaísmo e passaram para a fé no Cristo. Naquele momento em que estavam com João,
ficam conhecendo Jesus. Mais tarde, será Jesus a chamá-los para seu seguimento. A narração se reveste de
grande simbolismo! Jesus passa por nossa vida! Somos apresentados a Ele e o seguimos. Nisto está a felicidade
plena. Narrando o encontro, o evangelista apresenta os que seriam os dois primeiros discípulos de Jesus: André
e o próprio João, autor deste Evangelho. Foram os dois primeiros discípulos! Sem perceberem, são atraídos
por uma força especial que os leva a seguir a Jesus. Perguntam onde ele mora. Seguem-no e se sentem felizes.
12404. Vendo Jesus passar!... - João Batista aponta para Jesus que passa. João fixa-o atentamente. Com seu
gesto, convida os dois amigos que façam o mesmo. A narração é breve e de grande profundidade: O apóstolo
de Cristo deve ser o primeiro a olhar para Ele que passa, que caminha. Assim são os passos da Graça junto a
nós. A Graça de Deus passa por nós! Depende de nosso olhar corresponder ou não a seu convite!
12405. O que procuram? - Jesus percebe que os dois o seguiam. Volta-se, então, e pergunta o que estão
procurando. O simbolismo do ocorrido é de grande conteúdo. É a primeira vez que o evangelista João cita
uma palavra de Jesus. A mesma pergunta o Mestre repetirá várias vezes. A mesma pergunta dirigirá a cada um
de nós em particular, ao longo de nossa vida! - Que procuramos em nossa vida? - Que sentido queremos dar a
ela? - Onde imaginamos poder encontrar o Mestre?...
12406. “Rabi!” “Mestre!” - Nesta passagem do Evangelho, João narra seu primeiro encontro com Jesus. Ele era
bem jovem ainda. Tinha menos de 20 anos. Entusiasmou-se por Cristo e a partir daí, jamais O deixou!
“Mestre” indica Jesus enquanto o Revelador do Pai, a Luz, a Verdade (Jo 14, 6). Com esse título, João frisa
bem a ideia da pessoa de Jesus: É nosso Mestre! De fato, João o aceitou como Mestre e o colocou como centro
de sua vida até que, no Calvário, recebeu uma missão muito especial: “Eis teu filho!” (Jo 19, 26).
Desde nossa juventude, recebemos o convite: Entusiasme-se por Cristo e nunca o deixe! Deixe, sim, que Ele
guie os passos seus! Deus serve-se de muitos meios para manifestar seu chamado. Alguns Ele chama
diretamente. Outros, através de circunstâncias da vida. Outros, por meio de terceiras pessoas. Não importa o
meio! O que importa é saber escutar sua voz! Seguir seus passos! Testemunhá-lo!
“Aparecida das Águas” nos convida: sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Jovem, assuma sua Missão! - Seu papel na Igreja é fundamental! Participe!
Sua presença é alegria, é incentivo! - Quer sugestões?
Escreva para: vocacional@santuarionacional.com
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