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13259. Liturgia do sábado (07-07-2018) - Am 9, 11-15; Sl 84; Mt 9, 14-17 - Os discípulos de João aproximaramse de Jesus e perguntaram: “Por que razão nós e os fariseus praticamos
jejuns, mas os teus discípulos não?” Disse-lhes Jesus: “Por acaso, os
amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles?
Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles! Então, sim, eles
jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha,
porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda! Também
não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se
arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo
se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam!”
Recadinhos: - Faço algum jejum? - Se sim, com que espírito? - Faço
algum sacrifício extra, além daqueles que a vida normalmente já pede de
mim? - Meu coração normalmente está alegre ou normalmente está
triste? - Aceito com espírito de Fé o que Deus me manda?
13260. Jejum antes e depois de Cristo! - João, o Batista, surgiu para preparar a chegada do Messias. Quando
Jesus chegou, não valorizou o jejum como os antigos. Estes, questionaram Jesus por que razão seus discípulos
não davam tanto valor ao jejum como se dava antes de sua vinda! Os fariseus eram muito rigorosos neste
sentido! Jesus, porém, vem com uma mensagem mais ampla! Não adianta muito jejum, e pouca preocupação
com os irmãos! Não adianta um jejum para emagrecer, quanto um jejum que tenha um sentido mais social,
voltado para a Comunidade!
13261. O noivo e seus amigos! - Para um noivo ou uma noiva, tudo é festa! E Jesus se serve deste exemplo para
dizer que Ele, sendo o Cristo Salvador presente entre nós, é motivo de alegria. O jejum, a penitência são
necessários, sim, mas não de modo exagerado que exclua um bem maior que é alegrar-se com os que se alegram!
Um convidado para uma festa de casamento, quer dizer Jesus, não deve demonstrar ar de tristeza! De modo
algum. Assim, Ele presente entre nós, não é que dispense o jejum, mas o coloca em segundo plano. Acima de
tudo deve existir entre nós espírito de alegria e paz, pois Deus está conosco!
13262. Pano e vinho! - São mais dois exemplos bem práticos que Jesus nos dá! Um retalho de pano novo não vai
combinar com uma roupa velha! Como também não vai dar certo colocar um vinho novo num recipiente
estragado. Os dois estarão perdidos! Jesus veio ao mundo para trazer-nos uma veste totalmente nova e um vinho
novo. O jejum tem sua razão de ser, sem dúvida. Mas simplesmente jejuar porque manda a lei, não leva a nada.
Jesus veio nos trazer uma veste nova, simbolizada na veste nova do Batismo!
13263. O importante é o Amor! - Jesus nos trouxe o Amor de Deus que nos salva, sem necessariamente manter
as estruturas primitivas e tradições. Ele veio para “renovar a face da Terra!” E nesta passagem do Evangelho Ele
quer nos ensinar a viver o verdadeiro Amor que parte do coração e não simplesmente cumprindo obrigações. O
jejum deve ser feito com espírito alegre, como um ofertório a Deus que, em Jesus pregado na Cruz, veio para
nos salvar. Jesus veio para transmitir à humanidade um modo diferente de viver a união com Deus. Para melhor
explicar a mensagem, usa os símbolos da roupa e barril velhos. Ele veio até nós trazendo um novo mandamento,
veio reformar nosso modo de pensar e agir. Deu-nos um novo mandamento, o verdadeiro Amor!
13264. Importa ter o coração aberto para a Graça de Deus! - Às vezes é difícil compreender o alcance da Graça
de Deus que recebemos através do Batismo! Estava sendo difícil para muitos judeus entenderem o sentido da
Vida Nova que Jesus veio trazer ao Mundo. Estavam preocupados com as tradições religiosas que estavam
habituados a seguir. E esta não era apenas uma preocupação dos judeus daquele tempo! Pode ocorrer conosco,
por exemplo, com relação à Eucaristia! Que valor damos a ela? Até onde a valorizamos como deveríamos
valorizar? Não podemos nos esquecer que Cristo na Eucaristia é o Pão partido para a Redenção da Humanidade!
Quem come deste Pão tem a Vida Eterna!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- Que lugar ocupa a Eucaristia em minha vida?! - E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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