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13277. Liturgia de 3º feira (10-07-2018) - Os. 8, 4-7.11-13; Sl 113; Mt 9, 32-38 - Apresentaram a Jesus um
homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi
expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam:
“Nunca se viu coisa igual em Israel! Os fariseus, porém, diziam: “É pelo chefe
dos demônios que Ele expulsa os demônios!” Jesus percorria todas as cidades
e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e
curando todo tipo de doença e enfermidade! Vendo Jesus as multidões,
compadeceu-se delas, porque estavam “cansadas e abatidas, como ovelhas que
não têm pastor!” Então disse aos discípulos: “A Messe é grande, mas os
trabalhadores são poucos! Pedi, pois, ao dono da messe que envie
trabalhadores para sua colheita!”
Recadinhos: - O povo não entendia as atitudes de Jesus. Ele libera a todos do
mal. - Como encaro isso? - O que é que sustenta o ser humano? Não é o bem
que Jesus nos trouxe? - O que é que sustenta o Mundo? - Não é o bem que
Jesus realiza em nosso favor? - A que serve aos inimigos de Cristo? - Sinto-me
envolvido(a) no apelo que nos faz Jesus?
13278. Jesus e sua compaixão! - Jesus demonstrava imensa compaixão para com todos os necessitados. Libertava
a todos os sofredores e oprimidos. Mas muitos eram os que não entendiam sua missão e O julgavam segundo a
mentalidade mundana que não entendiam como alguém deveria agir somente por Amor e Misericórdia! Pois
Jesus veio inaugurar uma mentalidade diferente da mentalidade deles. Ele nos convoca a sermos discípulos Seus
e trabalhadores da Messe: “A messe é grande e os trabalhadores são poucos!”
13279. Jesus distinguia os males que ao povo afligiam! - Ele tinha piedade das pessoas, pois estavam todas presas
por espíritos maus, rebeldia e injustiça. E nos convoca Jesus para sermos Seus discípulos, trabalhadores da
messe. A vivência do Amor anima as pessoas enfraquecidas, enfastiadas e sem perspectiva. O Amor vence o
ódio e expulsa dos corações a intriga, a divisão, a incompreensão. Se fizermos como Jesus fez, estaremos sendo
trabalhadores da Sua messe. Quanto mais estivermos a serviço da “vinha do Senhor”, mais surdos e mudos serão
curados em Seu Nome!
13280. Proclamo as maravilhas do Senhor! - Só as pessoas que escutam a Palavra de Deus e Suas maravilhas
pode proclamar a maravilha d`Ele ao próximo. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As
multidões ficaram admiradas e diziam: “Nunca se viu coisa igual em Israel!” (Mt 9, 33). O demônio impedia o
homem de falar. Mas, uma vez que Jesus o expulsou, o homem começou a falar. Nós, muitas vezes, estamos
também mudos, surdos e cegos para as coisas boas, para as coisas de Deus, para aquilo que precisamos
proclamar de bem ao próximo! Se alguém é mudo(a), e não pode escutar!... Só quem escuta a Palavra de Deus e
Suas maravilhas pode proclamar a maravilha d’Ele. Se estamos fechados em nós mesmos, se não estamos com
os ouvidos e o coração abertos para a Graça de Deus, nós também não podemos falar desta Graça para os
outros!
13281. Jesus pregava e curava doenças! - Pedimos hoje em especial que Jesus abra nossos ouvidos, para que
escutemos sua Palavra! E que sejamos curados de nossas enfermidades. E que tudo de mal que existe em nós,
em nosso contexto de vida, tudo desapareça e a Paz e a Felicidade reine em nossos corações!
Quando sua palavra penetrar realmente em nossa alma, assim sim seremos curados. E tudo o que nos impede de
viver em Paz, saia de nós e das pessoas que nos rodeiam. Abra o Senhor nossos ouvidos, abra nossos lábios para
que, por toda parte, anunciemos o Reino de Deus! Em seus escritos, São Jerônimo comenta que “os cegos
divulgaram o acontecimento das curas, não porque se tenham negado a obedecer a Jesus, mas porque não
encontraram outro meio de exprimir gratidão de cura!”
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- Sou um(a proclamador(a) das maravilhas do Senhor? Com palavras? - Com exemplos?
- E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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