Nº 2693

12/11/2017

12089. Evangelho de domingo 32º -tc- Ano A (12-11-2017) - Sb 6, 12-16; Sl 62; 1Ts 4, 13-14 (longa: 4, 13-18);
Mt 25, 1-13 - As dez virgens - Jesus disse aos seus discípulos esta
parábola: “O Reino dos Céus é como a história das dez jovens que
pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco
delas eram imprevidentes, e as outras cinco eram previdentes. As
imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo
consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com
as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram
cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: “O
noivo está chegando. Ide a seu encontro!” Então as dez jovens se
levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às
previdentes: “Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas
estão se apagando”. As previdentes responderam: “De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para
nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores”. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou,
e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim,
chegaram também as outras jovens e disseram: “Senhor! Senhor! Abre-nos a porta!” Ele, porém, respondeu:
“Em verdade eu vos digo: Não vos conheço!” Portanto, vigiai, pois não sabeis qual será o dia, e a hora”.
Recadinho: - Jesus é muito insistente: que estejamos preparados! Já me convenci desta necessidade? - Se Jesus
deixa tudo claro, expresso com muitos exemplos, parábolas, o que custa a muitos acreditar n`Ele? - E
pensemos bem! Não é tão bom ser bom? - Não é tão bom ser honesto, coerente, correto em tudo? - Quem
poderia elogiar alguém que não cumpre seus deveres, que não dá bom exemplo? (Veja PPS e Youtube)
12090. O Reino dos Céus na figura de dez jovens! - As dez jovens do Evangelho de hoje são símbolos! As dez
jovens, usadas por Jesus no contexto de uma parábola, representam todos nós que esperamos a passagem desta
para a outra vida. O esposo é Jesus Cristo, que vem ao encontro de cada um de nós. As cinco jovens
negligentes representam as pessoas, no fim desta vida que não estão preparadas para a vinda de Cristo. São
pegas de surpresa! O azeite é a fé que se manifesta por boas obras! Tem azeite os que realizam obras em
conformidade com sua Fé. Não tem azeite os que, sendo cristãos e tendo aparentemente a Fé, desprezam as
obras de virtude. A Fé, com obras, é admitida ao reino dos Céus. A Fé sem obras será excluída! É necessário
que nossa Fé seja viva, isto é, que se manifeste na prática das virtudes. Jesus diz que o esposo demorou para
chegar. De repente aparece, gritando e, à noite!
12091. Nosso encontro com Cristo! - Ninguém de nós sabe a hora de se encontrar com Cristo: se hoje ou
amanhã, ou daqui a um mês, um ano… Mas, se estivermos sempre preparados, não haverá espanto algum! As
jovens negligentes foram comprar azeite. Nisso chegou o esposo. E a porta foi fechada para elas. O que nos
ensina isso? Trata-se de um ótimo aviso! Que nada deixemos para depois simplesmente por deixar! O que
posso fazer agora, principalmente o que se refere à minha alma, não devo deixar, perder tempo, mas agir.
12092. No apostolado… - Se temos compromisso com atividade de apostolado, que o façamos com
responsabilidade, dando um testemunho. E, mais que com palavras, que nosso testemunho seja com nossos
atos! Tendo oportunidade, é claro que uma palavra oportuna sempre ajudará. Mas se faltar nosso testemunho
de vida, tudo estará perdido! Palavras sem ação caem no vazio! E exemplos disso encontramos em muitas de
nossas comunidades de Igreja. Se minha atividade apostólica é realizada com boa intenção, grande será diante
de Deus não só os meus, mas os nossos méritos! Devemos, porém, estar atentos para que tudo seja feito com
reta intenção. Assim teremos mérito extraordinário diante de Deus. Se agimos por vaidade, por amor próprio,
longe de termos algum mérito, teremos, isso sim, o castigo de Deus! Estamos usando seu nome em vão!
Temos que ter o “azeite” da reta intenção em todas as nossas obras! Transportemos a ideia para nossa
realidade diante da morte: não sabemos quando para nós ela virá! Sejamos, pois, prudentes! Se estivermos
sempre preparados, como discípulos missionários de Jesus, nada temos a temer!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
APOIO:
Gostou? Dê um presente para Nossa Senhora! Envie-nos um e-mail novo de uma jovem! - E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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