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12950. Liturgia - Sábado de Páscoa - Celebrando hoje nossas mães! - (12-05-2018) - At 18, 23-28; Sl 46: Jo
16, 23b-28 - Jesus disse aos seus discípulos: “Em Verdade, em Verdade
vos digo: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-la dará!
Até agora nada pedistes em Meu nome! Pedi, e recebereis, para que a
vossa alegria seja completa! Disse-vos estas coisas em linguagem
figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas
claramente vos falarei do Pai! Naquele dia, pedireis em Meu nome, e
não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama,
porque vós me amastes e acreditastes que Eu vim da parte de Deus! Eu
saí do Pai e vim ao Mundo. E novamente parto do Mundo e vou para o
Pai!”
Recadinho: - A meta da Salvação trazida por Cristo é a Paz para o mundo. Tenho Paz em meu coração? - Vivo
em Paz com o próximo? - Estou em Paz com Deus? - Colaboro para a construção da Paz no Mundo? - Como?
- Colaboro para que minha família viva em Paz?
12951. Para você, em seu Dia das Mães! - Num de seus contos, publicado quando era já bem idoso, Pirandello,
famoso romancista dramaturgo, escreveu: "Não é possível que um filho possa ser feliz, viver contente, longe de
sua mãe!” Em pleno mês de maio, mês de Maria, das mães, das flores, o fascinante conto de Pirandello leva-me
a meditar em dois grandes amores: o amor divino e o amor humano!
Não se pode viver "fora de casa", longe do amor! O Papa João Paulo I (Papa Luciani), em seu brevíssimo
pontificado, recordou-nos que, quando a Bíblia fala de "Deus Pai", quer revelar-nos que o Amor de Deus, além
de um Amor "paterno", é um Amor "materno!"
Como sentimos pela própria experiência familiar, o amor paterno é "exigente" e devemos lutar para merecê-lo.
A mãe? Esta ama-nos "desproporcionalmente", mesmo que nenhum mérito exista de nossa parte. Ama porque
é mãe! E Deus nos ama porque é pai e mãe! É firmeza, exigência, e ao mesmo tempo doçura, carinho, Amor!
12952. Responder ao amor com amor! - Nascemos e vivemos no Amor da família divina e no amor da família
humana. Em ambos respiramos o ar da doçura materna. E como não pensar, reconhecer e se comover com
este amor? Obrigado, Deus, por ser Mãe para mim! Obrigado, mãe, por me dar Deus quando me deu a vida!
Obrigado por ser mãe, por me dar o senso da doçura, por me ensinar, sendo pai ou não, a nunca recusar ser
um pouco "mãe" para meu próximo! Que ao longo de meus dias, eu saiba ser uma resposta ao amor, com
amor! Que eu, como membro da "Mãe-Igreja", dê graças a Deus Pai pela minha mãe, por você que é mãe, por
você que se alegra, hoje mais ainda, porque celebramos o Dia das Mães!
12953. Mães generosas! - Mães generosas que ocupam seu tempo visitando doentes, inscrevendo-se em grupos
de atendimento. Outras que vão ao encontro das amigas num jogo de baralho, em atividades assistenciais, um
chá da tarde, lendo, ouvindo música, vendo TV, ou olhando os que passam debaixo de sua janela.
Mães de olhar muitas vezes vago e distante, cansado, às vezes desiludido, decepcionado, olhar de esperança, de
terço na mão, em diálogo com outra Mãe, a Mãe das Mães, Maria, a de Nazaré!
12954. Ninguém é órfão! - “Não somos órfãos! Temos uma Mãe do Céu, que é a Santa Mãe de Deus! Ela nos
ensina a virtude da esperança, até quando tudo parece sem sentido! Ela permanece sempre confiante no
mistério de Deus, até quando Ele parece desaparecer por culpa do mal do mundo! O “Sim!” de Maria foi
corajoso! Ainda na flor da idade, ela respondeu com coragem, não obstante nada soubesse do destino que a
esperava. Maria, naquele instante, parece uma das muitas mães do nosso mundo: corajosas até ao extremo,
quando se trata de acolher no próprio ventre a história de um novo ser humano que nasce!”
“Aquele “Sim!” foi o primeiro passo de uma longa lista de obediências que acompanharam todo o seu
itinerário de Mãe! O silêncio de Maria, o modelo de Mãe, põem em evidência a meditação sobre as palavras e
os acontecimentos em seu coração, mesmo quando não havia compreendido tudo o que acontecia ao seu
redor! (Papa Francisco)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Fácil entender, não?! Mãe é Mãe! Merece todo o nosso respeito e consideração! - contato@aparecidadasaguas.com
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