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13087. Liturgia do dia - 4ª feira - (06-06-2018) - 2Tm 1, 1-3.6-12; Sl 122; Mc
12, 18-27 - Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais
afirmam que não existe Ressurreição e lhe propuseram este caso: Mestre,
Moisés deu-nos esta prescrição: Se morrer o irmão de alguém, e deixar a
esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de
garantir a descendência de seu irmão!” Ora, havia sete irmãos: o mais velho
casou-se, e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a
viúva, e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o
terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu
também a mulher. Na Ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os sete se
casaram com ela! Jesus respondeu: “Acaso, vós não estais enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem
o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois
serão como os Anjos do Céu! Quanto ao fato da Ressurreição dos mortos, não lestes, no livro de Moisés, na
passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: “Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de
Jacó?” Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos! Vós estais muito enganados!”
Recadinho: - Peço para que Deus fortaleça minha Fé? - Peregrinando neste mundo, ajudo meu próximo a viver
bem o Evangelho? Como? - Colaboro com minha comunidade para que viva o Evangelho? - Evangelizo e me
deixo ser evangelizado(a)? - Faço alguma coisa pelos que vivem em terras de missões sacrificando-se pelo
Evangelho? - Os leigos ao meu redor recebem meu incentivo para evangelizar e serem evangelizados?
13088. Os inimigos de Jesus não o deixam em Paz! - Os inimigos de Jesus mais uma vez se dirigem a Ele
tentando ver se conseguem colocá-Lo em contradição! Aproximam-se de Jesus de forma irônica, como sempre!
Agora foi a vez dos saduceus (em grego Saddoukaios), Eram uma seita ou um grupo de judeus presente na
Judeia desde o século II a.C. até à destruição do Templo em 70 d.C. A seita foi identificada por Flávio Josefo
com o alto escalão social e econômico da sociedade na Judeia. O grupo cumpria variadas funções políticas,
sociais e religiosas, dentre as quais se pode mencionar a função de manutenção do Templo. Os saduceus são
frequentemente comparados com outras seitas do período, como os fariseus e os essênios. A extinção do grupo,
ocorreu algum tempo depois da destruição do Templo de Herodes, em Jerusalém, no ano de 70 d.C.
13089. Esta foi a vez dos saduceus! - Mais uma vez os perseguidores de Jesus se aproximam de modo irônico
para tentar armar uma cilada a Jesus! Pelo menos eles acreditavam na ressurreição dos mortos. E então
perguntam a Jesus como ficaria a situação quando todos os mortos tornarem a viver, de qual dos sete a mulher
iria ser esposa. Pois todos eles casaram com ela!
13090. A resposta de Jesus! - Jesus recorre ao livro do Pentateuco, da Bíblia! Moisés, no episódio da sarça
ardente, quando praticamente começa a história da libertação dos hebreus e o nascimento deles como povo
escolhido por Deus: “Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó!” (Ex 3, 6)! Deus não quis dizer “Eu fui o
Deus de Abraão!”, mas “Eu sou o Deus de Abraão!” E então, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos e continuam a
adorar a Deus no Reino Eterno! Jesus dava o verdadeiro sentido de sua vinda ao Mundo: a Ressurreição é o
objetivo básico a superar tudo o que se refere a este mundo!
13091. Seremos como os Anjos! - Quando morremos, passamos à Vida divina. A vida futura não é uma
continuação desta vida, por isso, não existirá mais casamento! Embora Jesus não nos esclarece que tipo de corpo
teremos! Apenas diz que vamos ver iguais aos Anjos! E estaremos em comunhão com Deus, teremos uma vida
junto de Deus. E o mistério da Ressurreição Jesus testemunha com a sua própria Ressurreição. A partir da
Páscoa, os Apóstolos passaram a serem testemunhas da Ressurreição e dela fizeram o centro de toda a pregação
e o fundamento da Fé cristã. Jesus ressuscitou dos mortos e mostra dois momentos: o presente, na carne, que é
marcado pelo ter, pelo possuir e pelo poder por parte dos bons, e das falcatruas por parte dos maus! Deus nos
trouxe a vida, que não terá mais morte! Jesus dá a si mesmo para nos dar a Eternidade! Rendamos graças a Ele e
seremos felizes para sempre!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Meu caminhar é uma vivência que me levará ao Reino de Deus? - contato@aparecidadasaguas.com
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