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11625. Evangelho de 4ª feira (26-07-2017) - S. Joaquim e S. Ana, pais de Maria Santíssima - Eclo 44,
1.10-15; Sl 131; Mt 13, 16-17 - Jesus disse a seus discípulos: “Felizes sois vós, porque vossos olhos
veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que
vedes, e não viram, desejavam ouvir o que ouvis, e não ouviram”.
Recadinho: - Em que circunstâncias ouço Deus que me fala? - Como Deus me fala através dos
acontecimentos? - Procuro ser discípulo(a) dócil a Deus que me fala? - Sirvo-me das oportunidades que
surgem para ser missionário do Evangelho? - Agradeçamos a Deus o grande dom da fé.
11626. São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria Santíssima - Aqui valeu e muito a iniciativa da Igreja
Católica: celebrar os avós! Os avós de Maria, que nos gerou o Cristo. Casal abençoado! Escolhido de
Deus para uma missão nobre, invejável, sem dúvida alguma. Quem não gostaria de ouvir Jesus Menino
chamando o vovô, a vovó!... Quem não gostaria de apresentar aos amigos e conhecidos: este é nosso
netinho! O nome dele é Jesus!
Ana, palavra hebraica, significa “graça” e Joaquim significa “Deus prepara” e “fortaleza!” São
verdadeiros símbolos. Símbolos da fé, que nos inspiram a caminhada. Nos tempos de hoje vemos
nomes de crianças que assustam! Homenageiam-se artistas, nobres, cantores, figuras marcantes na
sociedade que muitas vezes em vez de significarem algo de nobre, transmitindo boas inspirações,
causam vergonha nos que os portam para a vida toda!
Também a palavra Jesus é de origem hebraica e significa Salvador. Seu nome diz tudo: o netinho mais
querido, mais amado, veio para nos Salvar, é a imagem central do Cristianismo, o redentor da
humanidade.
11627. São Joaquim e Santa Ana primeiros educadores de Maria - Alguns escritos apócrifos narram a
respeito da vida destes que foram os primeiros educadores da Virgem Santíssima. Também os Santos
Padres e a Tradição testemunham que São Joaquim e Santa Ana correspondem aos pais de Nossa
Senhora. Santa Ana teria nascido em Belém. São Joaquim na Galileia. Ambos eram estéreis. Mas, apesar
de enfrentarem esta dificuldade, viviam uma vida de fé e de temor a Deus. O Senhor então os
abençoou com o nascimento da Virgem Maria e, também segundo uma antiga tradição, São Joaquim e
Santa Ana já eram de idade avançada quando receberam esta graça. A menina Maria foi levada mais
tarde pelos pais Joaquim e Ana para o Templo, onde foi educada, ficando aí até ao tempo do noivado
com São José. A data do nascimento e morte de ambos não possuímos, mas sabemos que vivem no
coração da Igreja e nesta são cultuados desde o século VI.
11628. Avós e netos - O que é ser um, o que é ser outro?! Como dissemos acima, hoje, dia 26 de julho é
o dia dos avós! Eles são simplesmente grandes dons de Deus. Para o narrador esportivo Galvão Bueno,
“abraçar um neto é muito mais que narrar um gol da seleção brasileira” (23/07/2017). E a atriz Suzana
Vieira adverte que “neto foi feito para colocar avós para tomar sol e tirá-los do sol!” (23/07/2017).
Bastariam estas duas colocações para ressaltar o que os avós deveriam significar para todos nós!
11629. Aos avós o que dizer?! - Olhem-se no espelho e sorriam! É assim que merecem viver: com
felicidade, alegria, paz, mesmo que a vida neste mundo nem sempre tenha favorecido desfrutar de tais
sentimentos!
Que Deus a eles conceda muitos e muitos anos de vida para poderem ter o privilégio de partilhar vida
com os netos, oferecendo o carinho e a sabedoria por muito tempo.
Vovô, você está sempre presente em meu pensamento! Meu coração é seu também e pede sempre a
Deus por você. Somos feitos da mesma matéria e do mesmo Espírito de Deus. Minha vida só faz
sentido sabendo que você existe. Sua Netinha.
Não é difícil perceber que nossos avós serão sempre os mais experientes, mas absorver da melhor
forma possível toda essa vivência, eis um problema! Muitas vezes não vemos o quanto é importante
aquela conversa numa tarde de domingo e como ela pode nos livrar de vários erros que seriam
cometidos.
Não desperdice a sabedoria dos mais velhos. É chato às vezes? Mas será muito valioso no futuro!

