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12932. Liturgia de 4ª feira (09-05-2018) - At 17, 15.22-18.1; Sl 148; Jo 16, 12-15 - Disse Jesus: “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 volo anunciará!
Recadinhos: - Minha comunidade caminha por si ou fica
dependendo do pároco? - Tenho devoção ao Espírito Santo? - Dou testemunho público de Fé? - Tenho
conhecimento de alguma perseguição que se faz contra a Igreja? - Deus aguarda minha conversão. Tenho
conseguido melhorar minha vida? Em que sentido?
12933. Tenho ainda muitas outras coisas para vos dizer! - Enquanto estava entre os discípulos, só Jesus era o
alvo das perseguições. Ele nunca falou de modo preciso sobre os sofrimentos e provações que também a eles
estavam reservados! Agora Ele os previne! Jesus anunciara mais de uma vez que sofreriam maus-tratos e a
própria morte. Mas a predição nova que lhes faz agora é a de que tal aconteceria quando já o não tivessem
consigo!
12934. O Espírito nos conduzirá à Verdade! - O Espírito Santo não ensinará coisas novas, mas completará e
aprofundará o conhecimento daquilo que foi ensinado por Jesus. O Espírito concretiza a Verdade e a Vida de
Cristo na vida humana. Ele guia, levando a humanidade para o futuro e glorifica a Cristo enquanto conduz
continuamente à conversão da humanidade, do mundo e da história. O Espírito é o iluminador interno! A
Igreja deve ir crescendo sempre por obra e ação iluminadora do Paráclito!
12935. Humano e Divino se encontram! - Em Jo 16, 14, Jesus apresenta um modo humano de significar as
coisas divinas que excedem à nossa compreensão. Em momento algum o Espírito deixa de ter o conhecimento
e o poder do Pai e do Filho. Do infinito conhecimento que tem do Pai e do Filho, o Espírito comunica alguma
coisa à humanidade. Esta comunicação de que Jesus fala se realizará num futuro já próximo. O Espírito
revelador não será para os Apóstolos e a Igreja uma fonte de verdades novas. Como Jesus glorifica o Pai, assim
o Paráclito glorifica a Jesus, recebendo e mostrando o que é comum ao Pai e ao Filho.
12936. Trindade Santa! - No final do Evangelho da Liturgia de hoje está enunciado claramente o mistério da
Santíssima Trindade: as três Pessoas Divinas! O Filho envia o Espírito Santo. Portanto, distingue-se d´Ele!
Quem envia se distingue de quem é enviado! Há uma Natureza comum às três Pessoas, que do Pai se comunica
ao Filho, do Pai e do Filho se comunica ao Espírito Santo.
12937. O Espírito Santo suscita a conversão! - O Espírito Santo é testemunha de Jesus. Sua ação consiste em
revelar, suscitar a conversão, colocando o mundo numa alternativa: ou o Mundo das Trevas, e caminhar para a
Morte, ou o Mundo da Luz, e caminhar para a Vida! O Espírito abre o caminho para Deus! Dá ao ser humano
uma liberdade positiva, segundo a Verdade e o Amor a Deus. Sua ação revela o que é o Pecado, a Justiça e o
Juízo! O Espírito faz aparecer a glória de Cristo, que é a união com o Pai. O grande substituto de Jesus, o
condutor dos Apóstolos para a verdade religiosa integral, é o Espírito Santo!
A glorificação de Jesus é o grande argumento de sua Verdade e o Paráclito tem como missão tornar pública
essa glorificação. O Espírito fará compreender e viver a Palavra de Jesus! Ele vem para levar a termo a obra de
Jesus, introduzindo os que creem na Fé!
“A humanidade precisa de esperança para viver e precisa do Espírito Santo para esperar! A esperança é
realmente como uma vela: ela recolhe o vento do Espírito Santo e o transforma em uma força motriz que
impulsiona o barco, conforme a necessidade, para o mar ou para a terra! Faz-nos sentir peregrinos e
estrangeiros, e não nos permite parar e nos tornar um povo “sedentário!” (Papa Francisco, 31/05/2017).
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
APOIO:
Passagem do Evangelho difícil? Peçamos as Luzes do Espírito Santo! - contato@aparecidadasaguas.com
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