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12040. Evangelho de 5ª feira - Comemoração de Todos os Fiéis Falecidos (02-11-2017) - Ap 7, 2-4.9-14; Sl 23; 1Jo
3, 1-3; Mt 5, 1-12ª - Bem-aventuranças! - Vendo Jesus as multidões,
subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus
começou a ensiná-los: “Bem-aventurados os pobres em espírito, porque
deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão
consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão
saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a
Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão
chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por
causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados sois
vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo
tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque
será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós.

Veja mais em nosso site PPS e Vídeo no Youtube: www.aparecidadasaguas.com

Recadinho: - Unamos nossa reflexão de ontem com a de hoje. - Sou santo? - Pensando em um falecido santo, quem me
vem à mente em primeiro lugar? - Rezo pelos falecidos? Com que frequência? Em que circunstâncias? - O que é mais
importante: visitar um cemitério ou ir à Eucaristia? - Não seria uma ótima sugestão participar da Eucaristia hoje?
12041. Finados! - Jesus nunca ficou indiferente. Sentiu, e muito, a realidade da morte. Chorou a morte do amigo
Lázaro. E, isto, para nos ensinar a encarar esta realidade não com lamentos constantes, perenes, mas sentir, porque
somos humanos, e superar, porque aprendemos e tornamos realidade a mensagem de Jesus!
12042. Porque perdemos Alguém, escrevo-lhe… - Diz o evangelista (João 11, 1-44) que Jesus chorou a morte do amigo
Lázaro. Também eu, também nós, choramos a morte de uma pessoa amiga. Ele continuará presente em minha vida, e
digo hoje: Adeus! Deus lhe recompense por ter entrado em minha vida, por sua mensagem de otimismo, de dedicação à
vida. Deus lhe pague por ter dado a nós uma grande mensagem de fé.
12043. Cara amiga, escrevo-lhe… - para dar-lhe meu abraço amigo. Morte! Não é fácil! Ela nos surpreende. Surpreende
como surpreendeu ao próprio Jesus que chorou a morte do amigo Lázaro. Não temos como escapar disso. O nascer
alegra. A morte entristece. Mas a Esperança de que estamos com Deus é que nos consola. Deus nos ampara a todos!
Fico imaginando como é difícil a quem não tem Deus entender esta realidade e assumi-la. Nossa vida neste mundo é
breve, muito breve! Bem diz o Salmo 102: "Os dias do homem são semelhantes ao feno: ele floresce como a flor dos
campos. Apenas sopra o vento, já não existe, nem o seu lugar o reconhece mais". E nos reforça a fé o pensamento de
um escritor: "O sol e a morte não se podem olhar fixamente. Mas se o sol pode ser visto através de um vidro
embaçado, a morte pode ser vista, sem pestanejar, através da ideia de Deus!”
Lembro outra mensagem de questionamento: "Para que nascem as espigas? Não é para amadurecer e serem apanhadas
uma vez maduras? Não são deixadas em seus pés, como se fossem consagradas! Se tivessem sentimento, pensas que
fariam votos para não serem jamais cortadas? Não, sem dúvida; olhariam como uma maldição o não chegar nunca para
elas a colheita! O mesmo acontece aos seres humanos: seria uma maldição viver sempre! Não morrer, para nós, seria
para a espiga jamais estar madura e nunca ser apanhada!" E nós nunca sabemos quando estamos “maduros para Deus!”
Só Ele sabe quando e em que circunstâncias deve nos acolher, nos colher!
12044. Cara amiga, escrevo-lhe… - Diante da realidade da morte, onde buscar sentido, explicação, razão? Não são
palavras que irão sacramentar nossa mente e cravar em nossos corações como que carimbos que venham a por fim, a
liquidar com nosso questionamento! A razão de tudo só a encontramos quando permitimos que o amor de Deus se
expanda e, então, suscite em nossos corações uma resposta a nossos questionamentos, que será sempre uma resposta
de Amor! Temos que crer no Amor de Deus por nós. Amor que se manifesta de modo suave, benigno, mas também às
vezes violento, terrível, dorido. É. então que temos que juntar de nossos corações os pedaços e levar ao Senhor, o
único capaz de dar-lhe novamente forma e proporcionar-nos um viver ainda mais intenso agora, mais real, mais voltado
para as realidades que contam. Nossa vida cristã é um mistério de Amor!
Em sufrágio de um ente falecido? Dê um presente para Nossa Senhora!
Envie-nos pelo menos 5 e-mails de pessoas que passariam a receber nossas mensagens diárias!
contato@aparecidadasaguas.com
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