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12961. Liturgia - 2ª Feira de Páscoa - S. Matias, Apóstolo! - (14-04-2018) - At 1, 15-17.20-26; Sl 112; Jo 15, 917 - Jesus disse a seus discípulos: “Como Meu Pai Me amou, assim também Eu
vos amei! Permanecei no Meu Amor! Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no Meu Amor, assim como Eu guardei os mandamentos de Meu
Pai e permaneço no seu Amor! Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja
em vós e a vossa alegria seja plena!
Este é o Meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como Eu vos amei!
Ninguém tem Amor maior do que Aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós
sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. Já não vos chamo servos,
pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor!
Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de Meu Pai.
Não fostes vós que Me escolhestes, mas fui Eu que vos escolhi e vos designei
para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça! O que, então,
pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno:
amai-vos uns aos outros!”
Recadinho: - Como manifesto meu Amor a Deus? - Amo o próximo? Que tipo
de Amor? De pai, mãe, filho… - Amar implica em se sacrificar! Reflito agora
sobre uma pessoa em minha comunidade que muito se sacrifica pelo próximo. - Tenho muitos(as) amigos(as)?
12962. Permanecei no Meu Amor! - Com o pedido de que permaneçamos em seu Amor, Jesus quer ressaltar
que nossa obrigação de cristãos é simplesmente fazer como Ele fez! Ele quer que cada um de nós faça o que
Ele faz! Jesus não sai deste Amor ao Pai. E não podemos desprezar o Amor que Jesus tem por nós.
Estar no Amor de Jesus é guardar seus mandamentos. Se seguimos o que Jesus mandou, sabemos que estamos
dentro do Amor, isto é, somos o que Ele quer de nós!
12963. Permanecer no Amor, a chave da Vida! - Hoje Jesus está ensinando aqui a chave da Vida! Permanecer
no amor de Cristo, isto é, viver neste Amor de Jesus, é a única alegria que podemos ter nesta Vida. E ainda
mais: se vivermos neste Amor aqui, agora, vamos viver no Céu o mesmo Amor e este Amor já é o começo da
outra Vida! O Amor é o único meio que pode nos dar satisfação completa!
12964. Jesus morreu por nós porque nos ama! - Maior Amor tem quem dá sua vida por aqueles que ama! Jesus
morreu por nós porque nos ama, quer bem a cada um de nós. Nós só vamos ser amigos d´Ele de verdade, se
cumprirmos, se fizermos o que Ele manda: amar o próximo!
Nós não somos empregados de Jesus, mas amigos íntimos porque Ele nos tratou como amigos, contou para
nós os segredos de Deus. Confiou em nós, Confiou porque nos escolheu por amigos. Só aos amigos contamos
nossos planos, nossos segredos. Jesus manifestou, revelou-nos tudo o que viu junto do Pai. Revelou o Amor de
Deus para conosco e o que Ele quer de nós. Não fomos nós que escolhemos Jesus por amigo, mas foi Ele
quem primeiro escolheu cada um de nós. E mais ainda: fez cada um de nós de tal modo que, nesta vida,
produzamos muitos frutos!
12965. S. Matias, Apóstolo! - São Matias (palavra que significa “dom de Deus”) foi o discípulo escolhido para
substituir Judas Iscariotes, como Apóstolo de Jesus. Ele pregou o Evangelho na Judeia, depois na Etiópia e na
região que hoje é a Geórgia. Poucos relatos existem sobre sua vida. Acompanhou Jesus no tempo de Seu
apostolado e foi fiel na vivência dos ensinamentos do Mestre e testemunha de Sua ressurreição. O modo de seu
martírio é incerto. Alguns estudiosos dizem que foi mártir por apedrejamento e outros que teria sido
decapitado com machado, sendo considerado padroeiro especial dos açougueiros e carpinteiros! Esteve
constantemente próximo de Jesus desde o início até o fim de sua vida pública. Foi testemunha de Cristo e mais
precisamente de sua ressurreição, pois a ressurreição do Salvador é a própria razão de ser do cristianismo. À
atribuição de morte por decapitação com machado se liga o seu patrocínio especial aos açougueiros e
carpinteiros. É celebrado no dia de hoje.
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Permaneço firme e fiel ao Amor de Deus para comigo? - contato@aparecidadasaguas.com
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