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12073. Evangelho de 5ª feira - Dedicação da Basílica do Latrão (Catedral de Roma) (09-11-2017) - Ez 47, 12.8-9.12 (ou 1Cor 3, 9c-11.16-17); Sl 45; Jo 2, 13-22 - Estava
próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No
Templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e
os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de
cordas e expulsou todos do Templo, junto com as ovelhas e os
bois; espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E
disse aos que vendiam pombas: “Tirai isto daqui! Não façais da
casa de meu Pai uma casa de comércio!” Seus discípulos
lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: “O zelo por tua
casa me consumirá”. Então os judeus perguntaram a Jesus: “Que
sinal nos mostras para agir assim?” Ele respondeu: “Destruí este
Templo, e em três dias o levantarei”. Os judeus disseram:
“Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste
santuário e tu o levantarás em três dias?” Mas Jesus estava falando do Templo do seu corpo. Quando Jesus
ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele.
Recadinho: - Respeitamos os lugares que a comunidade tem para manifestar sua fé? - Não se corre também o
risco e usar o que é para o culto para outras finalidades? Para outros interesses? - E nosso coração é também
tratado como templo de Deus? - Há às vezes interesses secundários em certas atitudes? - Nosso agir espelha o
que vai em nosso coração? Veja mais: www.aparecidadasaguas.com
12074. A grande decepção! - Justamente no Templo, Jesus encontra vendedores de bois, ovelhas, pombas e, o
que não poderia faltar, em tal contexto, cambistas! Muitos foram os motivos pelos quais Jesus expulsou todos
os negociantes do Templo. E são mais do que evidentes! Mas o motivo principal era o ensinamento que Jesus
nos queria transmitir com esse gesto: Vejam que os negociantes estavam vendendo os animais para os
sacrifícios prescritos pela Lei do Primeiro Testamento. Expulsando vendedores e animais, Jesus estava dizendo
que aqueles sacrifícios não tinham mais valor. E, chamando Deus de Pai, dá o fundamento de sua autoridade
para realizar aquela ação: Ele é o Filho de Deus!
12075. O zelo de tua casa me devora! - Os judeus, sem dúvida que se mostraram revoltados contra Jesus.
Pedem um sinal, exigem explicações! E Jesus os ridiculariza, por meio de sinais. Destruí este Templo! Em três
dias o levantarei! Os judeus replicaram: foram necessários quarenta anos para a construção e falas em reerguêlo em três dias?! Em outras palavras, Jesus respondeu aos judeus: “Vocês irão me matar! Mas três dias depois
eu ressuscitarei”. De fato, a ressurreição de Jesus foi o melhor sinal ou a maior prova de que Ele tinha
autoridade para proceder daquele modo, pois mostrou que é Deus!
12076. Os discípulos lembraram-se do que Jesus dissera! - Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraramse do que Ele tinha dito e acreditaram na Escritura e em sua palavra. Os verbos “lembraram-se” e
“acreditaram” indicam que estes acontecimentos voltaram à mente dos discípulos e algo mais ainda.
Eles não apenas se recordaram materialmente, mas foi o Espírito Santo que lhes trouxe à memória tais
acontecimentos, iluminando-os ao mesmo tempo para que os entendessem no sentido sobrenatural. Esta
“memória” cristã, obra do Espírito Santo, é a base da tradição da Igreja, e foi devido a ela que São João e os
demais autores sagrados nos puderam escrever a Bíblia.
12077. Nosso encontro pessoal com Cristo! - No Evangelho de hoje, encontramos Jesus indignado contra os
profanadores do Templo! A santidade não é constituída só de doçura, amabilidade, compaixão, misericórdia! É
também energia, fortaleza, indignação, às vezes! Ceder sempre não é virtude; pode ser também covardia!
Indignar-se não é sempre defeito! Pode, às vezes, é manifestação de Justiça!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
O convite é sempre o mesmo! - Nossa inserção ativa, coerente, responsável, é algo indispensável para vivermos nossa Fé!
Caminhemos juntos buscando saber o que Deus pede de nós! - E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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