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14226 (10794). Liturgia de 5ª feira - 27-12-2018 – S. João Evangelista - (1Jo 1, 1-4; Sl 96; Jo 20, 2-28) - No
primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão
Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram o
Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram”. Saíram, então, Pedro
e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro
discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo.
Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou
também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as
faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de
Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou
também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou.
Recadinho: - João e Pedro descobrem que o corpo de Jesus não está mais no túmulo. João viu o túmulo vazio e,
como num “estalo”, acreditou na Ressurreição. O importante é que eu acredite não só na Ressurreição, mas em
tudo o que me ensina através dos Evangelhos. Muitos deram a vida por Jesus! Ele não pede tanto de nós. Mas...
que testemunhemos nossa fé com atos.
14227 (6899). O significado do Natal de Jesus. - “Ele é a Palavra de Deus que se fez homem e colocou a sua
“tenda”, a sua morada entre os homens. Escreve o evangelista: “O Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,
14). Nestas palavras que não cessam nunca de nos maravilhar, há todo o Cristianismo! Deus se fez mortal, frágil
como nós, partilhou a nossa condição humana, exceto o pecado, mas tomou sobre si os nossos, como se fossem
Dele. Entrou na nossa história, tornou-se plenamente Deus conosco! O nascimento de Jesus, então, nos mostra
que Deus quis unir-se a cada homem e a cada mulher, a cada um de nós, para nos comunicar a sua vida e a sua
alegria”. (Papa Francisco, 05/janeiro/2014)
14228 (12307). São João Evangelista ou Apóstolo João. - Ele foi um dos doze
apóstolos de Jesus e, além do Evangelho segundo João, escreveu três cartas intituladas
“Epístolas de João” e o livro do Apocalipse (embora alguns estudiosos achem que
não seja ele o autor deste livro). Era o mais jovem dos 12 primeiros discípulos de
Jesus. Deveria ter uns 24 anos. Seria solteiro e vivia com seus pais em Betsaida. Era
pescador e, como a maioria dos pescadores, consertava redes de pesca. Trabalhava
em parceria com seu irmão Tiago Maior. Dizem alguns autores que tinham sociedade
com André e Pedro. Homem de personalidade extraordinária, manifestava-se muito
imaginativo em suas comparações e, como discípulo, era considerado de pouca prosa.
Era um homem de grande Fé, adquirida na convivência com Jesus.
14229 (12308). João, muito próximo a Jesus. - Transparece nos livros bíblicos a
grande admiração e proximidade de João para com Jesus. Jesus chamou-o de “Filho do Trovão” e depois foi
considerado pelos outros discípulos como o “Discípulo Amado”. Ele e seu irmão Tiago pediram para ficar um do
lado direito e o outro do lado esquerdo de Jesus, no Reino dos Céus! Eles também receberam o mesmo batismo
de Jesus, tendo por isso recebido uma leve repreensão por parte de Jesus, causada devido a certa inveja entre os
outros apóstolos. João foi o apóstolo que seguiu a Jesus, na noite em que foi preso, e mostrou-se muito corajoso
acompanhando o Mestre até à morte na cruz.
14230 (6898). Nosso povo gosta de montar presépios! - Nosso mundo do comércio gosta de árvores repletas de
pacotes, muitas vezes pacotes verdadeiramente vazios! Vazios de fé! Vazios de amor! Ah! É tempo de luzes
também! Quantas luzes se acendem! Que ao menos aprendamos todos a acender muitas luzes em nossos corações,
permanecendo esperançosos da glória de Deus, saboreando sua bondade para conosco!
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