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13244. Liturgia de 4ª feira (04-07-2018) - Am 5, 14-15.21-24; Sl 49; Mt 8, 28-34 - Quando Jesus chegou à outra
margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois
homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos,
que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: “O que
tens a ver conosco, Filho de Deus?” Tu vieste aqui para nos atormentar antes
do tempo?” Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada
de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: “Se nos expulsas, manda-nos para a
manada de porcos!” Jesus disse: “Ide! Os demônios saíram e foram para os
porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar,
afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até à cidade, contaram tudo
inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram,
pediram-lhe que se retirasse da região deles!
Recadinhos: - Sou uma pessoa volúvel, que facilmente se deixa influenciar por atrações mundanas? - Deixo-me
deixar levar pelos inimigos? - Facilmente me acomodo cuidando somente de meus caprichos? - Tenho
necessidade de libertação? - Sinto-me em Paz apesar dos problemas que a vida me traz?
13245. Que as forças do mal não nos dominem! - São Mateus (Mt 8, 28-34) centra sua narrativa apresentada
hoje na expulsão de demônios. Fala de dois possessos, procurando realçar a atitude de Jesus que vence os
demônios. O sacrifício inútil dos porcos tem o objetivo de mostrar a importância da libertação. Os mais
favorecidos da cidade querem que Jesus se retire dali. E Jesus com tal atitude quer nos fortalecer na Fé!
13246. Aldeia de Gerasa - A aldeia de Gerasa, a atual Djerash, situa-se distante apenas 50 km do lago de
Tiberíades. Jesus manda os demônios para os porcos que se precipitam no lago. Dois mil porcos teria se
suicidado! Talvez a narração seja mais um gesto simbólico de Jesus para doutrinar seus discípulos que um fato
real. Não seria fácil naquele tempo, naquela região, haver uma quantidade assim tão grande de porcos como
que “realizando uma verdadeira maratona rumo às águas”, comenta um biblista. Portanto, o que importa não é
o fato em si, mais um tipo de parábola apresentada por Jesus para nos transmitir sua doutrina.
13247. E o fato se espalhou! - Os que cuidavam dos porcos teriam contado o fato nas cidades e aldeias. Fato
verídico ou parábola, o fato é que disso se serviu Jesus para que aumentasse o número dos discípulos
missionários seus. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicavalhe que o deixasse ir com Ele! Mas Jesus não o permitiu, mas disse: “Vá para casa, para a sua família e anuncielhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você!” Então, aquele homem se foi e começou
a anunciar o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados! E o número dos cristãos aumentava
cada vez mais!
13248. Temos que saber ceder! - No linguajar de nosso povo, expressão difícil de ser traduzida para outras
línguas, temos que aprender “dar o braço a torcer” de vez em quando! Temos que reconhecer a importância de
colocar as coisas de Deus acima de tudo! Não há outra opção, não há outro caminho! Temos que reconhecer
que sem Deus não somo nada, não somos ninguém!
Algo grandioso, poderoso, que é não somente dizer que Jesus é Deus, como de fato é, mas reconhecê-Lo
como o Redentor, o Filho de Deus, o filho da Virgem Maria, que morreu por nós, venceu o mal! Nossa tarefa é
falar de Jesus, trazê-Lo no coração e aumentar nossa consciência de que Ele tem poder sobre tudo. Ele, a
Trindade Santa, sob a Luz a nos iluminar os caminhos que é para nós a “Aparecida das Águas!”
Em nome do Pai e do Espírito Santificador Ele veio até nós, permanece conosco, quer ser Luz a nos guiar. A
nós compete abrir os olhos, contemplar esta Luz, buscar forças, pois a caminhada da vida é árdua! Árdua
também e principalmente para aqueles que nadavam a braçadas num mar de lama de corrupção, grandeza,
poder, dinheiro, e hoje amargam seus dias atrás das grades dos presídios de nosso País! Ali estão protegidos. O
povo é que está preso! Os livres se tornaram prisioneiros do crime organizado! Triste realidade!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- Sou livre? - Ou um livre preso do crime organizado?!
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