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12901. Liturgia - 5ª feira da Páscoa - Ss. Felipe e Tiago Menor - (03-05-2018) - ICor 15, 1-8; Sl 18; Jo 14, 7-14 - Jesus
disse a seus discípulos: “Se vós me conhecêsseis, conheceríeis também meu Pai. E
desde agora o conheceis e o vistes!” Disse Felipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, isso
nos basta!” Jesus respondeu: “Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces
Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: “Mostra-nos o Pai!” Não
acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em Mim? As palavras que eu vos digo,
não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as
suas obras. Acreditai-Me: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao
menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem
acredita em Mim fará as obras que Eu faço, e fará ainda maiores do que estas! Pois
eu vou para o Pai, e o que pedirdes em Meu nome, Eu o realizarei, a fim de que o
Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, Eu o realizarei!

Recadinho: - Jesus diz que quem acreditar n´Ele fará obras maiores que Ele!
Um exagero, é claro. - O que de mais grandioso faço em favor da Fé? - Sei pedir ao Pai? - O que basicamente
peço? - Tenho consciência do que devemos pedir a Deus?
12902. Em que consiste o desejo de Jesus: “que deis muitos frutos?” - Podemos acertadamente dizer que
consiste na realização de suas palavras: “Nisto será glorificado meu Pai, isto é, quando vocês derem muito
fruto, tornando-se meus discípulos, tornando-se missionários!”
Jesus viveu continuamente fazendo discípulos. Não veio contar histórias, mas fazer seguidores! Assim também
o cristão, que vive a vida do Tronco, é um perfeito missionário entre os homens!
O agricultor, o Pai, não vem para cortar os galhos secos, mas sim para podar os galhos vivos. Se Ele plantou a
videira, seu desejo é que ela produza sempre mais e mais. Que Pai espetacular! Quanto mais produzimos, maior
é nossa recompensa e maior é também sua alegria!
12903. Ss. Felipe e Tiago Menor! - Foram discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. Felipe nasceu em Betsaida,
e o Evangelho de São João é que nos apresenta dados a respeito de seu
santo testemunho. Jesus passou, chamou-o e ele disse “sim” com a vida!
Ele foi “canal” para que São Bartolomeu também se tornasse discípulo de
Cristo. Durante o acontecimento da multiplicação dos pães, Felipe também
participou deste milagre. Foi para Felipe que Jesus perguntou como se faria
para alimentar aquela multidão!
Na Santa Ceia, o apóstolo Felipe é quem pede a Jesus: “Mostra-nos o Pai e
isso nos basta!” (Jo 14, 8). Felipe estava em Pentecostes com a Virgem
Maria e os outros apóstolos. São Clemente de Alexandria nos diz que Ele foi
crucificado. Que honra para os apóstolos morrerem como o Seu Senhor!
12904. Tiago Menor! - São Tiago também foi martirizado, por volta do ano
62. Ele nasceu em Caná. Era filho de Alfeu, familiar de Nosso Senhor Jesus Cristo. E foi um dos doze
apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos encontramos sua escolha como primeiro bispo de Jerusalém. Tiago
recebeu mais de uma visita de São Paulo e foi reconhecido como uma das colunas principais da Igreja, ao lado
de São Pedro e São João. Uma das cartas do Novo Testamento é atribuída a ele. E, nela, o apóstolo nos ensina
que a Fé sem obras é morta e que é preciso deixarmos que o Espírito Santo guie a nossa língua!
12905. Martírio! - O martírio não está centrado no sofrimento, mas no Amor a Jesus Cristo, que supera essa
vida! “Refletimos sobre a esperança cristã como força dos mártires! Quando, no Evangelho, Jesus envia os
discípulos em missão, não os ilude com miragens de fácil sucesso; pelo contrário, adverte-os claramente que o
anúncio do Reino de Deus comporta sempre uma oposição! E usa também uma expressão extrema: “Sereis
odiados, odiados, por todos por causa do Meu nome!” (Mt 10, 22). Os cristãos amam, mas nem sempre são
amados! Desde o início Jesus nos coloca diante desta realidade: em uma medida mais ou menos forte, a
confissão da Fé ocorre em um clima de hostilidade!” (Papa Francisco, 28/06/2017)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
Venha evangelizar conosco! - contato@aparecidadasaguas.com
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