Nº 2926

03/07/2018

13239. Liturgia de 3ª feira (03-07-2018)- Ef 2, 19-22; Sl 116; Jo 20, 24-29 - Tomé, chamado Dídimo, que era
um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaramlhe depois: “Vimos o Senhor!". Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos
pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a
mão no seu lado, não acreditarei!" Oito dias depois, encontravam-se os discípulos
novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas,
Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A Paz esteja convosco!" Depois disse a
Tomé: “Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no
meu lado! E não sejas incrédulo, mas fiel!" Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu
Deus!" Jesus lhe disse: "Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que
creram sem terem visto!"
Recadinhos:- Eu me interesso em conhecer a Cristo? - Leio livros que falam d´Ele? - Professo minha Fé
publicamente? - Há ocasiões em que tenho receio de me apresentar como católico(a)? - Posso dizer que vivo
sempre em Paz? Quando sofremos algum mal físico, conseguimos conservar a Paz em nosso coração? Acreditamos em Cristo, ou somos daqueles que precisamos de provas concretas e humanas para crer? - Sou
católico(a) praticante? - Reflitamos de geral sobre quais são as obrigações de um católico!
13240. “Se eu não vir... não acreditarei!” - Tomé estava ausente quando Jesus apareceu aos Apóstolos.
Voltando, ouviu dizer que Jesus aparecera. Ouvindo isso, duvidou! Não acreditou na palavra de seus
companheiros! Duvidando, disse que só acreditaria se tocasse em Jesus com suas mãos! A divina Bondade
conduziu tudo de maneira admirável, para que aquele discípulo, duvidando e vendo as feridas do corpo do
Mestre, curasse em nós as chagas da incredulidade! Vendo que Tomé é conduzido à Fé, nossa mente se
fortalece nessa mesma Fé! Tomé impõe condições para crer! Muitas vezes nós também impomos condições a
Deus! E, no entanto, não é lícito querer que Deus se sujeite a nossos caprichos!
13241. Os fiéis de todos os tempos terão a mesma Felicidade dos Apóstolos! - Bem-aventurados os Apóstolos
e os contemporâneos de Jesus que puderam vê-Lo! Mas os fiéis de todos os tempos terão a mesma Felicidade
dos Apóstolos! - Como? Por meio dos escritos inspirados e do ensino da Igreja, terão conhecimento da Vida e
das obras de Jesus Cristo. E, pelo dom da Fé, acreditarão que Ele é o Messias Salvador, Filho de Deus! Esta
frase é dirigida especialmente a nós que, não O tendo visto na carne, O temos em nossa alma! Precisamos fazer
com que nossas obras estejam de acordo com nossa Fé! Só pode dizer que crê aquele que põe em prática o que
crê!
13242. Porque me viste, tu crês! - O Evangelho de São João (Jo 20, 24-29), numa admirável síntese teológica,
nos mostra-nos Jesus Ressuscitado a comunicar, com seu sopro o Espírito Santo e o poder de perdoar os
pecados. É um verdadeiro poder exercido pela Igreja no sacramento da penitência. Do mais incrédulo e
obstinado dos discípulos de Jesus, saiu um dos primeiros, senão o primeiro, ato de Fé explícito na divindade de
Cristo: “Meu Senhor e meu Deus!” e “Porque me viste, tu crês! Felizes aqueles que não viram e creram!”
Grande mensagem doutrinária! O ato de Fé exigiu, exige e continua exigindo o assentimento de nossa
inteligência! Precisamos crer e viver a Verdade revelada por Cristo. A Fé é conhecer e amar. Cada dia podemos
conhecer e amar mais a Cristo!
13243. São Tomé e nossa Fé! - São Tomé nos ensina a seguir seus passos! - Mesmo frágeis e pequenos na Fé,
com ele digamos: “Meu Senhor e meu Deus!” Crer é reconhecer o primado de Deus. É colocá-Lo como
Absoluto das nossas vidas, assim como fez São Tomé, mártir da Fé, que deu sua vida para salvar a vida de
muitos! Peçamos que ele esteja conosco no peregrinar na Fé, que é o caminho rumo ao Céu!
Proclamemos com S.Tomé: “Meu Senhor e meu Deus!” Ele deu a vida a fim de salvar a muitos! Rezemos por
ele!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- Como vai minha Fé? - E como dou meu testemunho no contexto de minha vida?
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