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13249. Liturgia de 5ª feira (05-07-2018) - Am 7, 10-17; Sl 18; Mt 9, 1-8 Entrando em um barco, Jesus
atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade.
Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico:
“Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados!” Então
alguns mestres da Lei pensaram: Esse homem está
blasfemando!' Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles,
disse: “Por que tendes esses maus pensamentos em vossos
corações? O que é mais fácil, dizer: “Os teus pecados estão
perdoados”, ou dizer: “Levanta-te e anda? Pois bem, para que
saibais que o Filho do Homem tem na Terra poder para
perdoar pecados, disse, então, ao paralítico – “Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa! O
paralítico então se levantou, e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a
Deus, por ter dado tal poder aos homens!
Recadinhos: - Quem sou eu hoje? O paralítico? - O amigo do paralítico? – Tenho alguma paralisia? –
Física ou moral? - Já levei a Jesus alguém que precisa de cura? - Como me relaciono no contexto familiar?
13250. O paralítico! - Jesus ensinava. Ali estavam também fariseus e mestres da lei, procedentes de todos
os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com Ele para curar os
doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para
colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o
baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a
Fé que eles tinham, Jesus disse: “Homem, seus pecados estão perdoados!” Os fariseus e os mestres da lei
começaram a pensar: “Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente
Deus?”
Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: “Por que vocês estão pensando assim? Que é
mais fácil dizer: “Os seus pecados estão perdoados”, ou: “Levante-se e ande?” Mas, para que vocês saibam
que o Filho do homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados, eu lhe digo: Levante-se, pegue a sua
maca e vá para casa” Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado
e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e, cheios de temor, diziam:
“Hoje vimos coisas extraordinárias!”
13251. Jesus veio nos libertar! - Jesus veio ao mundo para nos libertar de toda obra do inimigo, nos
concedendo a Vida Eterna, não somente para depois da nossa morte, mas também desde já, enquanto
estamos em nosso corpo. Ele veio curar a nossa paralisia, a nossa indisposição para enfrentar as
dificuldades da vida que é uma decorrência do pecado que nos escraviza.
Jesus curou o paralítico perdoando-lhe os pecados, pois o pecado é quem nos paralisa e nos faz enfermos.
Na verdade, Jesus já nos libertou do pecado para que possamos viver uma vida harmoniosa com o Pai,
conosco mesmo e com aqueles que são da nossa convivência. Por isso, somente Jesus ainda é hoje, Aquele
que tem poder para nos curar, salvar e libertar de todas as nossas iniquidades.
13252. Jesus conta conosco! - Jesus hoje também conta com cada um de nós para levar até Ele os que,
paralisados pelo mal, estão acomodados numa vida vazia! Por isso, se tornaram desiludidos e sem
esperança. Entretanto Jesus nos cura para que possamos tomar decisões e cumprir com os compromissos
que precisam ser assumidos. A Fé servirá de meio de transporte para os que precisam ser curados por
Jesus!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- Sou livre? - Ou um livre preso do crime organizado?!
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