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12037. Evangelho de 4ª feira Solenidade de Todos os Santos (01-11-2017) - Rm 8, 26-30; Sl 12; Lc 13, 22-30 - Jesus atravessava
cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para
Jerusalém. Alguém lhe perguntou: “Senhor, é verdade que são
poucos os que se salvam?” Jesus respondeu: “Fazei todo esforço
possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que
muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da
casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a
bater, dizendo: “Senhor, abre-nos a porta!” Ele responderá: “Não sei
de onde sois”. Então começareis a dizer: “Nós comemos e bebemos
diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças!” Ele, porém,
responderá: “Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós,
que praticais a injustiça!” Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com
todos os profetas no Reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente e do
ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no Reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros,
e primeiros que serão últimos”. Veja mais em nosso site PPS e Vídeo no Youtube:
www.aparecidadasaguas.com
Recadinho: - Procuro ser o último, no sentido de ser simples e humilde como propõe Jesus? - Sinto a realidade
de que o coração de Jesus não é “porta estreita”, mas ampla, aberta para acolher a todos? - A “porta se estreita”
por causa das dificuldades dos judeus em se desapegarem das coisas deste mundo! Sou demasiadamente
apegado às coisas deste mundo? - Como encaro os bens materiais? - Sirvo para poder viver ou vivo para ser
servido?
12038. Quem é santo já neste mundo e será santo eternamente?! - Melhor que Jesus, ninguém conseguirá
explicar! Ser santo é ser feliz e levar a felicidade onde quer que se encontre! Senão, vejamos em Mt 5, 1-12ª:
“Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos céus!
Felizes os aflitos, porque serão consolados! Felizes os mansos, porque possuirão a terra!
Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos!
Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia!
Felizes os que são puros interiormente, porque eles verão a Deus!
Felizes os que lutam para consolidar a paz, porque Deus os reconhecerá como seus filhos!
Felizes os que são perseguidos por causa da Justiça, porque deles é o Reino dos Céus!
Felizes serão vocês, quando os homens os insultarem, perseguirem e caluniarem de todos os modos, só porque
vocês são meus discípulos! Fiquem alegres e contentes com isso, porque terão grande recompensa nos céus!”
12039. Questionando-se! - Posso realmente dizer que sou feliz? Em que consiste minha felicidade? Em pensar
em mim apenas? Ou em voltar-me de corpo e alma para as necessidades de meu próximo? Procuro no
Evangelho as instruções para encontrar e não largar nunca mais o caminho da santidade?
O que faço para dar minha contribuição, mesmo que pequena, para que meu próximo possa encontrar o
caminho da via feliz? Olhando a meu redor, como encaro a triste realidade da pobreza material e, a pior de
todas, a pobreza espiritual, a falta de Deus?
Vamos lançar nosso olhar para a grande virtude da misericórdia! Uso de misericórdia para com meu próximo?
Jesus é bem claro: “Felizes os misericordiosos!” Não precisamos dizer mais nada! Tudo o resto virá por si, num
gesto mágico que só Jesus é capaz de transformar em realidade!
Poderíamos refletir intensamente sobre cada um dos caminhos da felicidade! Mas então façamos a experiência
de vivenciar o caminho da santidade no íntimo de nosso coração. Veremos que, com um pouco de bondade,
Deus fará maravilhas em nós! Sejamos santos! O convite é para todos!
“Aparecida das Águas” nos convida: sejamos discípulos missionários do Redentor!
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