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12927. Liturgia de 3ª feira (08-05-2018) - At 16, 22-34; Sl 137, 10-13.21; Jo 16, 5-11 - Disse Jesus: “Agora vou
para Aquele que Me enviou e ninguém de vós me pergunta: “Para onde
ides?” Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu vosso coração!
Entretanto, Eu vos digo a Verdade: a vós é conveniente que Eu vá! Se eu
não for, não virá a vós o Paráclito! Mas, se Eu for, Eu vo-lo enviarei!
Quando Ele vier, convencerá o mundo de seu erro relativamente ao
Pecado, à Justiça e ao Juízo.
Relativamente ao Pecado, porque não acreditam em Mim!
Relativamente à Justiça, porque vou para junto de Meu Pai e não Me vereis mais.
Relativamente ao Juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado!
Tenho ainda muitas outras coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora! Quando vier Aquele
Espírito da Verdade, Ele vos conduzirá à Verdade completa! Não falará de si mesmo, mas falará tudo o que
tiver ouvido e vos anunciará o que há de acontecer. Ele Me glorificará, porque receberá do que é Meu e vo-lo
anunciará. Tudo o que o Pai possui é também Meu. Por isso eu disse: Receberá do que é Meu e vo-lo
anunciará!”
Recadinho: - Minha presença é presença de quem traz Paz ao ambiente? - Pode-se ter Paz em meio a
sofrimentos? Ou isso acontece só quando tudo está bem, tranquilo? - O que é o Amor? - Como manifesto o
Amor de Deus que está em mim? - Talvez pedindo Paz!
12928. A tristeza encheu o coração dos discípulos! - Numa cena narrada pelo mesmo S. João (13, 36; 14, 5), os
discípulos perguntaram para onde Jesus ia. Ele respondeu que para onde ia não O poderiam acompanhar.
Agora, diz que vai para “Aquele que o enviou!” Jesus nota que ninguém se preocupa em saber para onde Ele
vai. Apenas mostram-se tristes, pensando que vão ficar sem Ele. Só notam o aspecto triste da partida de Jesus.
Estão preocupados com sua própria sorte: temem ficar sós!
12929. A vós é conveniente que Eu vá! - Jesus estava fisicamente presente. Essa sua presença física poderia ser
uma falsa segurança para os discípulos. Sua ausência física é necessária para que vivam na presença da Fé e
para que sua verdadeira presença se manifeste nesta Fé que não pode ser controlada! A separação é
conveniente porque favorece o crescimento da espiritualidade e desenvolve uma Fé adulta.
12930. Se eu não for, não virá a vós o Paráclito! - Jesus disse aos discípulos que ia deixá-los! Vendo que eles se
entristeciam, consola-os prometendo o Espírito Santo: “Se eu não for, não virá a vós o Paráclito!” De fato
Jesus prometeu muitas vezes o Espírito Santo, mas enviou-O somente depois de ter subido ao Céu. Ele ia
primeiro nos dar a Redenção por sua morte. Ia nos reconciliar com Deus, devolvendo-nos sua Amizade.
Depois receberíamos o Espírito Santo. Os benefícios da vinda do Espírito Santo são: o testemunho da
divindade do Espírito, a abundância de sua Graça e a espiritualização do amor dos Apóstolos para com Jesus.
12931. Ação do Espírito Santo! - O Espírito Santo convencerá de que o Mundo está em pecado, porque rejeita
o Messias e se obstina em sua incredulidade! Esta convicção será dada pela pregação dos Apóstolos e pelas
luzes que o Espírito Santo derramará nos corações. Pecam os que não acreditam em Jesus, pois Ele é Deus e
ensinou a Verdade. O Mundo pensava que Jesus fosse o culpado e Ele é inocente! Acreditava que a Justiça
estava do seu lado. Julgava que não tinha motivos para receber condenação. O Espírito mostrará que todas
estas suposições são falsas. Dará testemunho claro de que Jesus era o Messias, fará ver ao Mundo que seu
pecado é um pecado de incredulidade, um pecado contra a Luz!
O Espírito Santo convencerá o mundo da Justiça de Jesus, mostrando, principalmente pela sua Ressurreição e
Ascensão, que não foi enganador, mas sim Justo e Santo! O espírito do mal será condenado.
Jesus, com a morte de cruz, o vencerá. O domínio que exercia pela idolatria, pelos erros e vícios, irá
desaparecendo à proporção que o Evangelho for propagado. É o Espírito que, com incrível paciência, aguarda
a conversão da humanidade. Será Deus quem julgará o ser humano!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
Que sentido tem o Espírito Santo em minha vida?
contato@aparecidadasaguas.com

Vivências - Aparecida das Águas

Site: www.aparecidadasaguas.com

|

APOIO:

E-mail: contato@aparecidadasaguas.com

