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13133. Liturgia do dia - 5ª feira - (14-06-2018) - 1Rs 18, 41-46; Sl 64; Mt 5, 20-26 - Jesus disse a seus discípulos:
“Se a vossa Justiça não for maior que a Justiça dos mestres
da Lei e dos fariseus, vós não entrareis no Reino dos Céus!
Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: “Não matarás!
Quem matar será condenado pelo tribunal!” Eu, porém, vos
digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu
em juízo. Quem disser ao seu irmão: “patife!”, será
condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de “tolo”
será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu
estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares
de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua
oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta.
Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te
entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo: dali
não sairás, enquanto não pagares o último centavo!”
Recadinho: - Para entrar no Reino dos Céus... praticar a Justiça! Reflito sobre isso! - É fácil dominar a raiva? Sou fácil em ver os defeitos dos outros. - Que valor dou às qualidades? - Não são maiores? - Posso dizer que
meu coração é tão bom que facilmente perdoo as falhas de meus irmãos? - Renovo meu ofertório de minha vida
a Deus, para que possa viver na mais perfeita Paz!
13134. Como vai meu coração? - Jesus nos convida à conversão dos corações! O mandamento diz-nos: não
matarás!” (Mt 5, 21). Mas Jesus recorda-nos que existem outras formas de matar a vida dos outros! Podemos
fazê-lo abrigando em nosso coração a ira, ou tratando o próximo sem respeito! Parece que Jesus fala diretamente
ao contexto brasileiro de hoje! A Fé deve ser o centro de nossa vida e guiar nossos passos!
13135. Reconciliação! - Jesus insiste na importância da reconciliação. E devemos começar através de nossa
oração. E Ele nos dá o exemplo, morrendo pregado numa cruz. Se formos prejudicados em alguma coisa,
peçamos que Deus cicatrize o que de doloroso, ferido, vai em nosso coração. Que Deus nos dê força para
compreender a importância do perdão!
13136. Encontremo-nos uns com os outros! - Recordou certa vez o Papa Bento XVI: “Se queremos apresentarnos perante Deus, devemos pôr-nos a caminho no sentido de nos encontrarmos uns com os outros. Para isso, é
necessário aprender a grande lição do perdão: não deixar que o ressentimento se instale em nosso coração, mas,
sim, abri-lo para a escuta do outro! Abrir o coração à compreensão, à eventual aceitação dos seus pedidos de
desculpa e à generosa oferta de nossa vida!” Se nossa justiça não superar a dos doutores da Lei e dos fariseus,
não entraremos no Reino do Pai!”
13137. O Cristianismo nos convida ao Amor! - A Lei de Deus apresentada por Moisés convida-nos a assumir os
passos essenciais para a vivência da Fé. O convite que recebemos é superar as barreiras e chegarmos ao máximo
do Amor possível, conforme as forças que Deus nos dá. Os doutores da Lei e os fariseus eram cumpridores
estritos dos mandamentos. Cuidemos de nossos passos para não cairmos no abismo da perdição. Jesus nos
propõe: “Eu vos digo: Se a vossa justiça não superar a dos doutores da Lei e dos fariseus, não entrareis no Reino
do Céu!” (Mt 5, 20). A Lei de Moisés indica o mínimo necessário para garantir a convivência. Mas o cristão,
instruído e guiado pelo Espírito Santo, deve procurar superar o mínimo para chegarmos ao máximo do amor
possível! Os doutores da Lei e os fariseus eram cumpridores estritos dos mandamentos! Revendo nossa vida
poderíamos dizer o mesmo?
13138. O Amor nos leva a caminhar além da Lei! - Temos a missão de dar ênfase ao Amor a Deus e aos irmãos.
Amor que nos leva para lá da Lei fria e a reconhecer nossas faltas numa conversão sincera. Corremos o risco de
matar as ilusões do outro, podemos menosprezar o próximo, anulá-lo ou deixá-lo marginalizado, podemos terlhe rancor; e tudo isto é matar, não com uma morte física, mas com uma morte moral e espiritual!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
Como vai meu coração? - contato@aparecidadasaguas.com
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