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13065. Liturgia do dia - 6ª feira - S. Justino - (01/06/2018) - 1Pd 4, 7-13; Sl 95; Mc 11, 11-25 - Tendo sido
aclamado pela multidão, Jesus entrou, no Templo, em
Jerusalém, e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu
para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando
saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, Ele viu
uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se
encontrava algum fruto. Quando chegou perto,
encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos.
Então Jesus disse à figueira: “Que ninguém mais coma
de teus frutos!” E os discípulos escutaram o que Ele
disse.
Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no Templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no
Templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém
carregar nada através do Templo. E ensinava o povo, dizendo: “Não está escrito: “Minha casa será chamada
casa de oração para todos os povos?” No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões!” Os sumos sacerdotes
e os mestres da Lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de O matar! Mas tinham medo de
Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento d`Ele.
Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os
discípulos viram que a figueira tinha secado até à raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: “Olha, Mestre: a
figueira que amaldiçoaste secou!” Jesus lhe disse: “Tende Fé em Deus! Em verdade vos digo, se alguém disser a
esta montanha: “Levanta-te e atira-te ao mar!” e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai
acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e
assim será! Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está
nos Céus também perdoe os vossos pecados!”
Recadinho: - Com que frequência vou à casa de Deus? - Meu modo de agir é o de uma pessoa que se considera
Templo de Deus? - Procuro manifestar sempre a bondade de Deus que levo no coração? - Sou discípulo
missionário de Jesus? - Posso dizer que meu coração é sempre alegre e feliz?
13066. Minha casa, casa de oração! - As palavras de Jesus sobre a oração nos ensinam a não só pedir e receber!
Deus ouve nossas palavras e está atento a elas, desde que nós também estejamos atentos à Palavra d`Ele. Para
Deus nos perdoar, nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam ou pecaram contra nós!
Ao ler tais palavras, veio à minha mente alguém que cometeu alguma injustiça contra mim, ou que me
machucou ou me ofendeu? Será que posso pedir a Deus para que Ele perdoe tais pessoa? Pode parecer que eu
tenha toda a razão para deixar de perdoar alguém! Mas, talvez eu tenha me esquecido de uma razão: Jesus me
ofereceu seu perdão quando eu nem sabia que precisava! Eu não poderia fazer isso com alguém precisando
tanto de Jesus quanto eu!
13067. S. Justino! - Flávio Justino, também conhecido como Justino Mártir, foi um
teólogo romano do século II. Nasceu em Nablux, na Cisjordânia, no ano 100 e faleceu
em 165, em Roma. É venerado pela Igreja Católica, mas também na igreja Anglicana,
Luterana e Ortodoxa Oriental. Sua educação infantil foi direcionada para a filosofia e
estudou o estoicismo e o platonismo. Justino. optou pelo Cristianismo por um sábio
que o envolveu numa discussão sobre problemas filosóficos e então lhe falou sobre
Jesus. Falou a Justino sobre os profetas que vieram antes dos filósofos. Disse Justino:
"Meu espírito foi atraído pelos profetas e para aqueles que são amigos de Cristo, que me
incentivaram! Descobri que a sua era a única filosofia segura e útil!” A partir daí, Justino
se consagrou totalmente à expansão e defesa da religião cristã. Ensinou a estudantes em
Éfeso e depois em Roma. Escreveu muito. Estava tão imbuído da Fé cristã, que teve
morte de mártir, sendo decapitado no ano 165 d.C.
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