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10742. Evangelho de 3ª feira (13-12-2016) - Sta. Luzia - Sf 3, 1-2.9-13; Sl 33; Mt 21, 28-32 - Jesus disse
aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: “Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se
ao primeiro, ele disse: “Filho, vai trabalhar hoje na vinha!” O Filho respondeu: “Não quero”. Mas depois
mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: “Sim, senhor,
eu vou”. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?” Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo
responderam: “O primeiro”. Então Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo, que os publicanos e as
prostitutas vos precedem no Reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não
acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo
isso, não vos arrependestes para crer nele”.
Recadinho: Podemos imaginar o escândalo que causou Jesus ao afirmar o que acabamos de ouvir! Ser
precedido por uma prostituta... Mais uma vez Jesus enfrenta a todos com firmeza! O problema dos que
se julgavam “bons” era falarem e nada fazerem! O que adianta falar e não mover uma palha de nada?!
Palavras não bastam. Agir é fundamental.
10743. Santa Luzia merece destaque - O dia de Santa Luzia é hoje, 13 de Dezembro. Lúcia de Siracusa,
Sicília, Itália (283 - 304) é mais conhecida por Santa Luzia (santa de luz) conforme tradição da Igreja
Católica. Jovem siciliana, nasceu numa família rica da cidade de Siracusa. É venerada como virgem e
mártir da fé cristã. Morreu por volta do ano 304, durante as perseguições de Diocleciano. Numa época,
só em Roma havia 20 igrejas dedicadas a ela.
10744. A Santa dos olhos - Santa Luzia é representada com uma bandeja com olhos. Luzia, Lúcia, é
nome derivado de lux (em português luz), elemento que evoca não somente sentido da vista, mas
também à faculdade espiritual de capitar a realidade sobrenatural. Dante Alighieri, em sua obra “Divina
Comédia”, atribui a ela a função de graça iluminadora. É, assim, a padroeira dos oftalmologistas e dos
que têm problema de visão. Muitos se servem da data em que ela é celebrada, 13 de dezembro, doze
dias antes do Natal, para indicar aos cristãos a necessidade de preparação espiritual, de iluminação da
vida, para bem celebrar a grande festa que se aproxima.
10745. Santa Luzia encontrou um exemplo que a arrastou! - Luzia e sua mãe foram em peregrinação à
cidade de Catânia, na Sicília, onde se encontrava o corpo de Santa Águeda, que morrera por não aceitar
se converter aos ídolos pagãos. Na missa foi lida a passagem do evangelho que fala da mulher que
sofria de hemorragias internas (Mc 5, 25-34), o mesmo problema da mãe de Luzia. E então Luzia pediu
a Santa Águeda que curasse sua mãe!
De repente a mãe de Luzia foi curada. Como ambas eram muito ricas (seu pai já tinha falecido)
resolveram imitar os cristãos: com o que tinham passaram a ajudar os pobres. Um jovem muito rico
também e pagão, vendo quanta caridade Luzia e sua mãe faziam, denunciaram-nas ao prefeito da cidade
de Siracusa, Pascásio, que mandou-a ao imperador Diocleciano, que forçou-a a se converter aos ídolos
pagãos. Luzia resistiu firme em sua fé cristã.
Diocleciano, vendo que nada a convertia, mandou jogá-la em uma casa de prostituição, cheia de
homens sedentos de um corpo virginal como o de Luzia. Tentaram colocar fogo em seu corpo, mas
Luzia rezou mais ou menos assim: "Ó Senhor Deus, Jesus Cristo meu Rei, não deixai que essas chamas
me façam mal algum!" E de fato as chamas nada fizeram contra ela, nem mesmo vermelhidão no seu
corpo deixaram. A mando do imperador, um soldado arrancou-lhe os olhos e entregou-os num prato a
Luzia. Milagrosamente, porém, no mesmo instante no rosto de Luzia surgiram dois lindos olhos, sãos,
perfeitos e mais lindos que os outros.
Nada tendo dado certo, Luzia foi degolada. Mas ainda teve tempo de fazer sua profissão de fé: "Adoro
a um só Deus verdadeiro, e a Ele prometi amor e fidelidade!" Era 13 de dezembro do ano de 304 d.C.
Os cristãos recolheram seu corpo e o sepultaram nas catacumbas de Roma. Com muita rapidez, sua
fama de santa se espalhou por toda a Itália e Europa e depois para todo o mundo. Hoje é venerada e
honrada como a "Santa da Visão". Próximos do Natal, ela nos ensina a reconhecer a Luz do Presépio!

