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12938. Liturgia de 5ª feira (10-05-2018) - At 18, 1-8; Sl 97; Jo 16, 16-20 - Disse Jesus: “Ainda um pouco de
tempo e já não me vereis. Mais um pouco e me vereis!” Alguns de seus
discípulos começaram a dizer uns aos outros: “Que significa isto que Ele
nos diz: “Ainda um pouco de tempo e não me vereis: mais um pouco e
Me vereis” e “porque eu vou para junto do Pai?” Diziam: “Que significa
isto que Ele nos diz: “um pouco?” Não sabemos o que quer Ele dizer!”
Jesus conheceu que queriam interrogá-lo e disse-lhes: “Estais vos
perguntando mutuamente por que foi que Eu disse: “Um pouco e não Me
vereis; mais um pouco e Me vereis?” Em Verdade, em Verdade, vos digo:
Vós haveis de chorar e de gemer, ao passo que o mundo se alegrará. Vós
vos entristecereis, mas vossa tristeza se converterá em Alegria!”
Recadinho: - Sou otimista? - Como encaro o sofrimento? - Transmito Paz,
Alegria? - Lembro-me de rezar nos momentos difíceis? - Penso em Deus
nas horas alegres?
12939. Desespero entre a morte e a Ressurreição de Jesus! - Os Apóstolos
não veriam Jesus depois de sua morte até à Ressurreição. Ficariam sem ver o Mestre durante três dias. Mas
iriam vê-Lo depois em seu corpo glorioso, imortal. Jesus diz mais! Depois que partir para o Pai, não mais o
verão! Dentro de pouco tempo, porém, estará de volta, vindo de novo para julgar o mundo. Assim diz o
salmista: “Para Deus mil anos são como o dia de ontem que se foi!” Daqui a um pouco de tempo, poderemos
ver Jesus novamente, em sua segunda vinda.
Jesus sabe que vai morrer. Sabe que sua hora está próxima. Seu sofrimento e sua glorificação estão perto. Diz
aos amigos suas últimas palavras, seus últimos conselhos, seu mandamento novo, que é o Amor! É neste pouco
de tempo que Lhe resta de vida que Ele faz seu testamento, dizendo aos amigos o que devem fazer.
12940. Jesus consola seus discípulos! - Jesus sabe e percebe a tristeza e a desolação em seus discípulos. A
tristeza acontece, sem dúvida, porque Jesus vai embora. É a dor da separação! Compreendem que Jesus volta
para o Pai. Sabem que, bem mais tarde, Jesus voltará. Mas Jesus, como que querendo consolá-los, lhes diz que
vai voltar logo. Portanto, não precisam ficar tristes!
12941. Os discípulos se angustiam! - Os discípulos irão chorar porque a hora da dor, da separação, é chegada.
Jesus deixaria a todos. O sofrimento tinha chegado e Jesus não poderia passar sem ele! É a hora de amargura,
de angústia, de falta de sentido para a vida. É a morte que devia ser aceita, em vista do grande Amor que Cristo
tem para com todos! E, porque eles não entendiam a separação, chorariam, se sentiriam abandonados!
12942. Muitos se alegraram com a morte de Jesus! - Os que não aceitavam Cristo como verdadeiro Deus e
verdadeiro Homem ficaram contentes com a morte de Jesus! Para eles, a morte de Cristo seria o fracasso total,
seria o fim. Representou-lhes a morte do próprio Deus!
Cada qual age como quer, sem dar importância a quem quer que seja! Esses se alegraram com a morte de
Cristo. Mas isso não era verdade. Deus não estaria mais na cruz! Poucos dias depois surgiu uma nova Vida:
Cristo Ressuscitou! Aleluia!
A tristeza momentânea dos discípulos converteu-se em alegria, por causa da nova Vida de Cristo! O mundo
que seguia a Cristo lamentou sua morte, pois Cristo morreu! E morreu por causa de nossos pecados. Mas a
tristeza durou pouco! Passou logo da tristeza para a alegria!
A vida de Jesus é uma marcha, uma caminhada para o Pai! Como vimos, tinha chegada a hora da morte, dos
sofrimentos, da separação! Mas isso logo terminaria! Dentro de pouco tempo todos puderam ver Cristo
novamente, e com grande alegria! Sim, pois era, então, uma Vida nova que se iniciava para a humanidade. Vida
que teve seu início nos sofrimento, na morte, que levou à Ressurreição!
“Jesus viveu o Amor até o fim, deixando-se romper pela morte como uma semente deixa-se romper sob a
terra!” (Papa Francisco, em 12/04/2017).
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Consigo deixar-me “romper” como a semente para ter a Alegria no coração? - contato@aparecidadasaguas.com
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