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13271. Liturgia de 2ª feira - (09-07-2018) - Os. 2, 16.17-b-18.21-22; Sl 144; Mt 9, 18-26 - Enquanto Jesus estava
falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante de Jesus,
e disse: “Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela, e
ela viverá! Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto,
uma mulher que sofria de hemorragia, há doze anos, veio por trás dele e
tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: Se eu conseguir ao menos
tocar no manto de Jesus, ficarei curada! Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse:
“Coragem, filha! Tua Fé te salvou!” E a mulher ficou curada a partir daquele
instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a
multidão alvoroçada, e disse: “Retirai-vos, porque a menina não morreu,
mas está dormindo! E começaram a caçoar d´Ele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina
pela mão, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região!
Recadinhos: - Quanto é grande minha Fé? - O que faço para que minha Fé aumente? - Consigo transmitir Fé a
meus familiares e aos que me rodeiam? - Dou testemunho de Fé em meu ambiente de trabalho? - Qual foi o
maior testemunho de Fé que já dei?
13272. Menina morta e mulher doente! - O dirigente da sinagoga aproximou-se e adorou Jesus, dizendo: “A
minha filha acaba de morrer, mas Tu tens poder para a fazer viver de novo! Basta que venhas e toques nela!
Quando Jesus e os discípulos iam a caminho da casa do dirigente, uma mulher, que há doze anos sofria de uma
perda de sangue interna, aproximou-se de Jesus por detrás e tocou-lhe na borda do manto, pois pensava: “Bastame tocar-lhe para ficar curada!” Jesus voltou-se e disse à mulher: “Filha, tudo vai bem; a tua Fé te curou!” E a
mulher ficou boa a partir daquele instante!
13273. A menina apenas dorme! - Chegando à casa do chefe da sinagoga e vendo a multidão agitada, e ouvindo a
música de funeral, pediu: “Saiam todos, pois a menina não está morta! Apenas dorme!” E então riram-se de
Jesus! Por fim, quando toda aquela gente saiu, Jesus entrou no aposento onde a menina estava deitada e pegoulhe na mão. Logo a menina levantou-se, em perfeita saúde! A notícia do milagre correu toda a região!
13274. Jamais devemos perder a Fé! - Jesus realizou o impossível na vida das duas pessoas mencionadas no
Evangelho de hoje. Realizou o que seria impossível na vida das duas pessoas por causa da Fé do pai da menina e
da hemorroíssa! Importa aprender hoje que somente a Fé salva e que em momento algum da vida devemos
perder a Fé, assim como aquele pai que, mesmo depois que a filha morreu, foi ao encontro de Jesus e disse:
“Minha filha acaba de morrer! Vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá!” Temos diante de nós um grande
testemunho de Fé! Exemplo de Fé do pai!
13275. Coragem, filha! A tua Fé te salvou! - Vemos no Evangelho de hoje uma mulher que lutava contra uma
hemorragia há 12 anos e não perdeu a Fé e pensava: “Se eu conseguir ao menos tocar no manto de Jesus, ficarei
curada!” Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: “Coragem, filha! Tua Fé te salvou!” E a mulher ficou curada a partir
daquele instante. Então, além de ter Fé, a única coisa que precisamos fazer é ir ao encontro de Jesus, pois a Fé é
tudo. Ter Fé e nos aproximarmos d´Ele para viver a experiência de sermos tocados pelo impossível, pela Fé!
13276. Jesus me questiona! - Jesus me interpela! A Fé nos salva! Devo lançar um olhar para o mais profundo de
meu coração! Ver minhas feridas, o que me leva a sofrer tanto, minhas dores e as dores de meus familiares,
parentes e amigos! Posso não compreender a realidade da vida, mas a Fé nos conforta quando olhamos para o
crucifixo! - Onde ele se encontra em nossa casa?
Nós cristãos precisamos contar com a ajuda de Deus, que não nos faltará, para superar os obstáculos que surgem
em nossa vida, dificultando o caminho para nossa santificação!
Pai, que minha resposta imediata aos apelos de meus semelhantes manifeste a veracidade do que proclamo por
meio de palavras! Que minha vida seja sempre um testemunho de Fé para todos e Deus me recompensará com
suas bênçãos e Graças!
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