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12919. Liturgia - 6º Domingo da Páscoa! - 06-05-2018) -At 10, 25-27.34-35.44-48; Sl 97; 1Jo, 4, 7-10; Jo 15,
9-17 - Amor e Amigos! - Jesus disse a seus discípulos: “Como meu Pai
Me amou, assim também Eu vos amei! Permanecei no meu Amor! Se
guardardes os meus mandamentos, permanecereis no Meu Amor,
assim como Eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no
Seu Amor! Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e
a vossa alegria seja plena!
Este é o Meu Mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como Eu
vos amei! Ninguém tem Amor maior do que aquele que dá sua Vida
pelos amigos! Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando!
Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu
Senhor! Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer 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
para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça! O que, então, pedirdes ao Pai em Meu nome, Ele vo-lo
concederá! Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros!”
Recadinho: - Como manifesto meu amor a Deus? - Amo o próximo? - Que tipo de amor?... De pai, mãe,
filho… - Amar implica em se sacrificar! Reflito sobre algum caso. - Penso em alguém em minha comunidade
que muito se sacrifica pelo próximo. - Tenho muitos amigos?
12920. Permaneçam no meu Amor! - Narra o evangelista São João que Jesus fez um discurso de despedida a
seus discípulos, dando-lhes uma recomendação muito importante: Permaneçam no Meu Amor! Jesus quer
indicar que temos que viver o Amor como Ele viveu! Nossa meta deve ser fazer como Ele fez! Jesus ama o Pai
e é por Ele amado. Assim também nós devemos agir: amar a Deus como Deus nos ama, como Jesus deu a vida
por nós!
12921. Permanecer, guardando os mandamentos! - O caminho para saber se estamos vivendo o Amor
apresentado a nós por Jesus é seguir seus mandamentos. Se seguimos o que Ele mandou, se observamos seus
mandamentos, estamos vivendo o Amor. E vivendo o Amor, estaremos sendo discípulos missionários de
Jesus. É o que Ele espera de nós!
12922. A alegria estará em nós! - Jesus nos quer alegres, felizes, pois nisto está a chave da vida! Permanecer no
Amor de Cristo, viver neste Amor, é a única alegria que podemos ter nesta vida! E, ainda mais: se vivermos
este Amor aqui, agora, nós vamos viver no Céu o mesmo Amor. E o Amor que vivemos aqui, é já o começo da
outra vida! O amor é a única coisa que pode nos dar satisfação completa!
12923. O amor ao próximo! - O mandamento que Jesus nos deu, o que faz com que vivamos em íntima
comunhão com Ele, é muito simples: amar o próximo! Em que medida? Como Ele nos amou! Se amamos
como Jesus amou a cada um de nós, cumprimos toda a Lei de Deus! E maior amor tem aquele que dá sua vida
por aqueles que ama. Foi o que Jesus fez: morreu por nós porque tem para conosco um Amor infinito!
Seremos seus amigos se cumprirmos de fato o que Ele nos pede: que amemos nosso próximo!
12924. Jesus amigo! - Jesus nos chama de amigos. Nós não somos empregados de Jesus, mas amigos íntimos
porque Ele nos tratou como amigos, contou para nós os segredos de Deus. Jesus confiou em nós porque nos
escolheu por amigos seus.
Só a pessoas muito amigas contamos nossos planos, os segredos. Jesus manifestou, revelou para nós tudo o
que viu junto do Pai. Revelou o Amor de Deus para conosco e o que Ele quer de nós. Não fomos nós que
escolhemos a Jesus por amigo, mas foi Ele quem primeiro escolheu a cada um de nós. E mais ainda: fez cada
um de nós de tal modo que nesta vida produzamos muitos frutos!
Santo Agostinho dizia: “Ame e faça o que você quiser!” Ele está certo. Quem ama de verdade não vai fazer
nada de errado! O amor vai me ensinar a percorrer o caminho no qual Deus me colocou!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Somos convidados a refletir mais e melhor sobre o verdadeiro Amor! - contato@aparecidadasaguas.com
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