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12906. Liturgia - 6ª de Páscoa (04-05-2018) - At 15, 33-31; Sl 56; Jo 15, 12-17 - Disse Jesus: “Este é Meu
mandamento: que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei.
Ninguém tem maior Amor do que este: dar a vida por seus
amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Não
vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz
seu patrão. Mas vos chamo de amigos, porque vos manifestei
tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes,
mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e
produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome,
ele vos conceda. Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros!”
Recadinhos: - Como manifesto meu amor a Deus? - Posso dizer que amo de fato meu próximo? - Que tipo de
amor? De pai, mãe, filho… - Amar implica em se sacrificar! Que tipo de sacrifício faço? - Conheço alguém em
minha comunidade que se sacrifica muito pelo próximo? - Posso dizer que tenho muitos amigos?
12907. Amar implica em se sacrificar! - Se amamos como Jesus amou, cumprimos toda a Lei de Deus! Maior
amor tem aquele que dá sua vida por aqueles que ama! Jesus fez assim: morreu por nós porque nos ama, gosta
de cada um de nós. Nós somos seus amigos, pois Ele quer bem a cada um de nós e por nós deu sua vida. Nós
só vamos ser amigos de verdade, se cumprirmos, se fizermos o que Ele manda: Amar o próximo! Jesus é claro:
Se amamos como Ele nos amou, cumprimos toda a lei de Deus!
12908. Jesus nos amou primeiro! - Não somos empregados de Jesus, mas amigos íntimos porque Ele nos
tratou como amigos, contou para nós os segredos de Deus. Ele confiou em nós, confiou porque nos escolheu.
Só aos amigos contamos nossos planos, nossos segredos. Jesus manifestou, revelou-nos o Pai, revelou o Amor.
Mas Ele espera que cada um de nós ame e produza muitos frutos.
12909. Produzir frutos é crescer no Amor! - O amor que temos com Jesus deverá provocar em nós sempre
mais intimidade e amizade com os outros. Cristo nos ama primeiro. O amor que Ele coloca em nós gera,
produz uma obrigação: devemos aumentar este Amor. -Aumentamos como? Amando! Fazendo nosso amor
para com os outros cada vez mais real, verdadeiro. Se amamos a Cristo de verdade e a nossos irmãos,
ganhamos uma grande chance: tudo o que pedirmos a Deus na oração, por meio de Jesus, o Pai vai nos dar.
Ele nos atenderá. Mas a condição é sermos como espera Cristo de nós: amemos de verdade nosso próximo e a
Jesus, nosso Redentor!
12910. O preceito do Amor! - O preceito mais importante que Jesus nos deu foi o do Amor. Estamos diante
do ponto mais alto de nosso Evangelho, de nossa religião. Nossa alegria é estarmos unidos a Cristo. E só está
unido a Ele quem ama. E só se realiza quem serve! Quem não ama tem fechadas para si as portas do Céu.
Amor é o começo, o centro e o fim de nossa vida cristã. Quem não ama não pode dizer que está seguindo os
mandamentos de Deus!
12911. Não se ama a Deus sem amar ao irmão! - A Lei de Deus é clara, simples, sem complicações. Ela manda
que façamos uma só coisa: amar! Quem cumpre esta Lei, quem ama, está em dia com Deus. Quem não ama
não pode dizer que é cristão, não pode dizer que é de Deus. São João diz em sua carta que quem diz que ama a
Deus, mas não ama a seu irmão, é um mentiroso! Amor não é algo distante, fora de nosso alcance! Não! Amor
é como o pão de cada dia, sempre a mesma coisa, sempre feito dia-a-dia e com sabor sempre novo!
12912. Movimento no Santuário Nacional de 23 a 29/abril/2018 - Conforme dados estatísticos fornecidos pelo
Santuário Nacional de Aparecida, durante toda a semana de 23 a 29/abril circularam pelo Santuário 193.000
visitantes. No sábado, 28 de abril/2018, o Santuário recebeu 60.604 pessoas e, no domingo, dia 29 de
abril/2018, o número foi de 91.982 peregrinos. De segunda a sexta-feira, o número de visitantes foi de 41.014.
A previsão para sábado, 05 de maio de 2018: 83.852 visitantes. Para domingo, 06 de maio de 2018: 105.483
visitantes.
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
Amemos como Jesus nos amou! - contato@aparecidadasaguas.com
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