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12966. Liturgia - 3ª Feira de Páscoa -15-04-2018) - At 20, 17-27; Sl 67; Jo 17, 1-11a - Jesus ergueu os olhos ao
Céu e disse: “Pai, chegou a hora! Glorifica o Teu Filho, para que o Teu Filho Te
glorifique a Ti, e, porque lhe deste poder sobre todo homem, Ele dê a Vida Eterna a
todos aqueles que lhe confiaste! Ora, a Vida Eterna é esta: que eles Te conheçam a Ti, o
único Deus verdadeiro, e Aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo! Eu Te glorifiquei na
Terra e levei a termo a obra que Me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-Me junto de
Ti, com a glória que Eu tinha junto de Ti antes que o Mundo existisse.
Manifestei o Teu nome aos homens que Tu Me deste do meio do Mundo. Eram Teus,
e Tu os confiaste a Mim e eles guardaram a Tua Palavra. Agora eles sabem que tudo
quanto me deste vem de Ti, pois dei-lhes as palavras que Tu Me deste, e eles as
acolheram, e reconheceram verdadeiramente que Eu saí de Ti e acreditaram que Tu Me
enviaste. Eu Te rogo por eles. Não Te rogo pelo mundo, mas por aqueles que Me
deste, porque são Teus. Tudo o que é Meu é Teu e tudo o que é Teu é Meu! E eu sou
glorificado neles. Já não estou no Mundo, mas eles permanecem no Mundo, enquanto Eu vou para junto de
Ti!”
Recadinho: - Lembro-me de rezar por aqueles que pertencem ao meu “mundo” (parentes, amigos,
companheiros do dia a dia)? - Minha vida de união com Cristo é verdadeira ou é cheia de interesses pessoais? Diante das dificuldades, tenho medo ou procuro encarar a vida com espírito de Fé? - Com as atitudes que
tomo me considero testemunha de Cristo? - Em tudo posso dizer que é Cristo que age em mim?
12967. É chegada a hora! - A certa altura de sua caminhada de Redenção, Jesus não se dirige mais aos
apóstolos, mas a Deus Pai. E se faz ciente da realidade. Diz logo que chegou a hora. É a hora da morte e de sua
exaltação. A passagem do Evangelho de Jo 17, 1-11a traz a solene oração de Jesus, antes da partida para a
morte. É a chamada “oração sacerdotal!”
12968. Jesus pede para ser glorificado! - Até o presente, Jesus viveu em condição de servo. Foi em tudo
semelhante aos homens, exceto no pecado. Agora, pede a Glória, aquela que teve junto do Pai, antes da criação
do Mundo. A glorificação de Jesus fazia parte de sua obra salvífica. A Humanidade não poderia conseguir a
salvação a não ser pela morte e glorificação de Cristo. Ele ressuscitou “para nossa justificação”, escreve São
Paulo em sua carta aos Romanos (Rm 4, 25). Jesus pede para ser glorificado, pois assim o Pai também seria
glorificado. E a Redenção iria alcançar seu auge. A glorificação que Jesus pede é a Glória em Deus. Ele pede
que a Humanidade reconheça a Glória divina. E o reconhecimento se faz pela Fé!
12969. Vida Eterna! - A expressão “Vida Eterna” significa a perpetuidade da felicidade, que é capaz de
completar plenamente a Paz dos bem-aventurados. O significado da duração de vida não é tão importante, pois
dessa duração participam também os demônios e os homens maus. O importante é que essa vida que dura para
sempre deve ser feliz, repleta de Paz e Amor em Cristo Jesus.
12970. Finalidade da criação humana! - Jesus reza dizendo que quer dar a Vida Eterna a todos. (Jo 17, 2) Neste
momento, surge-nos a pergunta: - Para que fomos criados? “Deus nos criou para conhecê-Lo, amá-Lo e serviLo nesta vida e ter depois na outra a vida do Céu! Estamos na Terra como “hóspedes, como peregrinos”
(1Pedro 2, 11). Nossa felicidade verdadeira começa na Terra com a Fé, vai-se aperfeiçoando conforme vivemos
na Graça. Vai completar-se na Glória do Céu.
12971. A Vida Eterna consiste na Fé! - Muitos são os meios que nos levam a conseguir a Vida Eterna. Os
principais, e que resumem os outros, são: Procurar instruir-se na Fé e na Caridade. Perseverar na oração e na
frequência aos sacramentos. Viver uma vida de Caridade para com o próximo. Recordemos aqui aquelas
palavras de Jesus que aparecem no Evangelho escrito por São Mateus: “Não é aquele que diz “Senhor,
Senhor”, que entrará no Reino dos Céus; mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos Céus!” (Mt 7,
2). Não basta crer nas verdades reveladas! É necessário praticar tudo o que Deus e a Igreja pedem a cada um. A
Vida Eterna consiste na Fé. E não num conhecimento árido, mas num conhecimento de Caridade ardente!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Para que estamos neste mundo? - De que modo glorifico a Deus? - contato@aparecidadasaguas.com
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