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13232. Liturgia de 2ª feira - (02-07-2018) - Am 2.6-10.13-16; Sl 49; Mt 8, 18-22 - Vendo uma multidão ao seu
redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um
mestre da Lei aproximou-se e disse: “Mestre, eu Te seguirei aonde
quer que Tu vás!” Jesus lhe respondeu: “As raposas têm suas tocas e
as aves dos céus têm seus ninhos; mas o Filho do Homem não tem
onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus:
“Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai!” Mas Jesus
lhe respondeu: “Segue-me, e deixa que os mortos sepultem seus
mortos!
Recadinho: - Consigo mudar meu modo de vida? - Sinto que Jesus me
chama para uma missão de serviço? - Sei que seguir a Jesus implica
em sacrifícios? - Por que Jesus não Quer que o discípulo vá enterrar
seu pai? - Adianta seguir a Jesus com palavras apenas?
13233. Jesus nos chama para a outra margem do lago! - Assim como fez com Seus discípulos, Jesus nos chama
para a outra margem do lago! Podemos então entender que a outra margem é o oposto do que estamos
acostumados a viver! É o despojamento, a desestruturação, situação de ruptura com os hábitos e os costumes.
O mestre da lei era famoso, importante, estruturado e, mesmo assim, ousou dizer que seguiria Jesus aonde quer
que Ele fosse! Jesus também nos chama, mas não nos engana! Quem quiser segui-Lo terá que passar pelas
dificuldades próprias da proposta do Evangelho.
13234. Seguir Cristo nos desestrutura! -Não podemos tão somente querer seguir a Jesus com palavras e bons
propósitos! Temos que ver o que estamos pretendendo! Seguir a Cristo não é fácil. Quebra com nossas
estruturas. Leva-nos a renunciar à vida medíocre, ao comodismo.
13235. Que os mortos sepultem seus mortos! - É evidente que é necessário sepultar um parente que falece. São
os primeiros que têm este dever! Como muitas outras vezes, Jesus usa uma linguagem figurativa. Também a
nós dirige as mesmas palavras! Que os mortos para as coisas de Deus se preocupem com enterrar os falecidos
que também morreram para Deus! Um drogado que mata uma criança inocente, ele irá enterrar seus colegas
que praticam os mesmos crimes! Uma criança inocente será enterrada, nascendo para a Vida Eterna. Enquanto
que o assassino será um dia morto pelos seus asseclas!
13236. Vida nova! - Somos convocados por Jesus para uma Vida Nova, conforme seus ensinamentos: viver o
Amor em sua plenitude! Saber perdoar, não se apegar às coisas inúteis! Não nos acomodarmos! Saber socorrer
o pobres e oprimidos segundo nossas possibilidades. Temos a missão de construir já aqui na Terra o Reino de
Deus, caso contrário também seremos chamados de mortos!
13237. Quem é Jesus! - O povo daquele tempo imaginava Jesus igual a tantas figuras ilustres daquele tempo.
Sem saber claramente quem era Jesus, o povo o imaginava igual a tantas figuras ilustres do passado. Ainda não
o viam como Salvador do mundo, mas talvez como Elias, Jeremias e outros profetas de outrora que,
imaginavam, deveriam voltar para preparar a vinda do Messias.
13238. João prepara os caminhos! - João, o Batista, impressionou o povo de tal modo que muitos viam nele o
grande profeta esperado das nações, que teria surgido na figura de Jesus. Viam Jesus e imaginavam ser ele João
Batista ressuscitado! Mas João era apenas aquele que tinha vindo para preparar os caminhos do Senhor, o
“Ungido!” Pedro reconhece Jesus como o Messias, que significa o “Ungido!”
Quando um rei ou sacerdote era escolhido, recebia uma “unção”. Encontramos um exemplo no primeiro livro
de Samuel (10, 1): “Samuel tomou o vaso de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul...” A palavra foi
traduzida para o grego por “Cristós”. Quando nós dizemos “Jesus Cristo”, estamos dizendo “Jesus Messias o
que foi ungido por Deus, o escolhido para ser nosso Salvador!” Hoje, Pedro se faz presente na Igreja na pessoa
do Papa Francisco.
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- Qual minha maior dificuldade para viver o Evangelho? - contato@aparecidadasaguas.com
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