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13253. Liturgia de 4ª feira - (06/07/2018) – Am 8,4-6.9-12; Sl 118; Mt 9, 9-13 - Naquele tempo, Jesus viu um
homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disselhe: “Segue-me!” Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus
estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de
impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus
discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos:
“Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e
pecadores?” Jesus ouviu a pergunta e respondeu: “Aqueles que têm
saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o
que significa: “Quero misericórdia e não sacrifício!” De fato, eu não
vim para chamar os justos, mas os pecadores!”
Recadinhos: - Já atendi o convite de Jesus para segui-Lo? - Já levei Jesus para minha casa e O apresentei à
minha família? - O que tenho feito por eles? Apresento a Jesus aquele que é mais difícil. - Como tenho julgado
àqueles quem considero pecadores públicos: muitos políticos no jogo de prende e solta,, solta, solta e prende,
pessoas que a mídia aponta os seus erros, os fora da lei? Sinto me também julgado (a) por alguém quando erra?
13254. Na casa de Mateus com os pecadores! - A primeira atitude de Mateus após seguir Jesus, foi exatamente
levá-Lo para sua casa, para o convívio com aquelas pessoas que faziam parte de seu círculo de amizade. E
Jesus, mesmo sabendo que Mateus era um “pecador público” não recusou o seu convite sentando-se à sua
mesa juntamente, com os cobradores de impostos e todos os que eram condenados pelos fariseus e mestres da
lei. Da mesma forma nós precisamos fazer, depois que assumimos o seguimento de Jesus e temos um encontro
verdadeiro com Ele!
13255. Jesus deve habitar em nossas casas! - O primeiro lugar para onde devemos levá-Lo é à nossa casa e as
pessoas a quem primeiramente precisamos apresentá-Lo são as nossas famílias, mesmo que sejam elas as
pecadoras. Jesus precisa de nós para entrar na nossa casa e sentar-se à mesa com o nosso povo doente,
necessitado de médico! Ele mesmo diz que veio para os enfermos, para os que precisam de cura e libertação!
Portanto, não podemos deixar nossa família de fora entendendo que não há salvação para ela, já que assim
estaremos fazendo como os fariseus que discriminavam os pescadores.
13256. Também nós somos às vezes fariseus! - Somos fariseus quando rejeitamos alguém e tentamos impedi-lo
de aproximar-se de Jesus, de recebê-Lo em sua casa, julgando-nos melhores e mais virtuosos que ele. Jesus veio
para todos nós que somos doentes, que erramos e caímos, às vezes, muito mais do que muitos (as) pecadores
(as) públicos (as). Ele nos faz também o convite para segui-Lo, mas deseja ser convidado por nós para entrar
em nossa casa e levar a salvação, não importa como esteja nossa família!
13257. Jesus é misericordioso! - Afirmando que Jesus é misericordioso, que veio para trazer a salvação para
todas as pessoas e coisas do gênero, mas na hora da convivência com as pessoas, parece que não é bem assim,
pois somos proibitivos e sabemos sempre evidenciar os erros e os pecados que são cometidos para
provocarmos discórdia, separação e exclusão. É muito comum ouvirmos nas comunidades: “Eu acho que
fulano não pode participar de tal coisa porque ele fez isso e aquilo”. Devemos crer que de fato não somos nós
quem chamamos para o serviço do Reino, é Jesus quem chama e Ele sabe muito melhor que nós quem está
chamando e porque ele está chamando! A nós compete criar condições para que todos possam assumir a
própria vocação.
13258. A Misericórdia de Deus é Infinita! - Feliz de quem vai em busca dos mais distantes de Deus e
conseguem transmitir Sua grandeza. A Bondade de Deus é infinita! Perdoa-me sempre, se me aproximo de seu
perdão. Possa eu também imbuir-me de bondade e gentileza para com todos. Fala-se tanto em amor, mas
quem o vive na verdade?!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- Enumeremos alguns modos que usamos para melhor seguir a Cristo!
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