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12943. Liturgia - 6ª feira de Páscoa - A Mãe inventou o Amor na Terra! - (11-05-2018) - At 18, 9-18; Sl 46; Jo
16, 20 - 23a - Jesus nos adverte: “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. Quando a mulher
dá à luz, sente tristeza, porque chegou sua hora, mas, depois que nasce seu
filho, já não se lembra do sofrimento por causa da alegria de ter trazido ao
mundo um ser humano. Também vós agora sentis tristeza, mas Eu vos
verei de novo e vosso coração se alegrará. Ninguém vos tirará vossa alegria.
Naquele dia não me perguntareis coisa alguma!”
Recadinho: - Sou otimista? - Como encaro o sofrimento? - Transmito Paz,
Alegria? - Que faço nos horas difíceis? - E na alegria?
12944. Tristeza que se converte em alegria! - Jesus sabe e percebe a tristeza,
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 dentro de pouco tempo.
12945. Os discípulos vão chorar e gemer! - Os discípulos vão chorar e gemer porque a hora da dor, da
separação é chegada. Jesus vai deixá-los. O sofrimento chegou e não se pode evita-lo. É a hora de amargura, de
angústia, de falta de sentido para a vida. É a morte que deve ser aceita, em vista do grande Amor que Cristo
tem para com a humanidade. E, porque não entendem tal separação, vão chorar, sentir-se-ão abandonados!
12946. A tristeza dos discípulos converteu-se em alegria! - Os que não aceitam Cristo como verdadeiro Deus e
verdadeiro Homem ficaram contentes com a morte d`Ele, é claro. Para eles, a morte de Cristo seria o fracasso
total, seria o fim. Representava-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 é verdade! Deus não está mais na
cruz. Ele tem nova Vida, ressuscitou! A tristeza momentânea dos discípulos converteu-se em alegria, por causa
da nova vida do Cristo. O mundo que segue Cristo lamenta sua morte, pois Cristo morreu por causa de nossos
pecados. Mas ao mesmo tempo se alegra, pois Cristo ressuscitou.
12947. Jesus, que esteve morto, vive! - A morte nada pode fazer em Jesus, pois Ele tem a vida em si. Do
sofrimento passa para a alegria. Não podemos ficar na tristeza. É preciso passar para a nova vida como Cristo.
Nossa tristeza se converte em alegria. A tristeza da morte de Cristo se torna alegria, pois Ele ressuscitou!
12948. É o Espírito que dá vida a tudo! - Jesus toma um exemplo muito humano para explicar o binômio doralegria! Lembra que, quando a mulher está para ter uma criança, sofre muitas dores. Sofre muito para dar à luz.
Mas depois que o filho nasce, é tão grande a alegria que a mãe se esquece das dores que precisou suportar! Fica
contente por ter dado à luz seu filho. O trabalho e o cuidado que este filho lhe causou são esquecidos, porque a
alegria de ver o filho a seu lado é grande demais.
Cristo sofreu, morreu por nós! Após os sofrimentos, após a morte, vem a ressurreição, a nova vida, a alegria de
ver Cristo novamente. E ninguém vai tirar a alegria dos discípulos, dos cristãos, A tristeza de ver Cristo que
parte é superada pela alegria da vinda do Espírito Santo.
12949. A Mãe inventou o Amor na Terra! - No contexto da Redenção, é inevitável fazer referência a uma
criatura humana que serviu de ponte entre o Céu e a Terra! Sófocles, dramaturgo grego (nasceu em 495 a.C, em
Atenas, Grécia), foi o autor da frase chave e nosso Vivências de hoje. Foi através dela que Cristo veio até nós.
Maria é o Amém! de Deus em meio a tantas incertezas da vida. Ela é a estabilidade, a segurança no agitado mar
da vida. É a tábua de salvação, a palavra certa, o farol a guiar nossos passos, a Luz que ilumina os filhos, os
netos, os adultos e, em especial, os de idade avançada que só ela sabe amparar, ela nos ensina a Amar!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Alegria e dor! Jesus sintetiza o tema na maternidade! - Sofrer por Cristo é tudo! - contato@aparecidadasaguas.com
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