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12109. Evangelho de 6ª feira (17-11-2017) - Sta. Isabel da Hungria - Sb 13, 1-9; Sl 18; Lc 17, 26-37 - Jesus
disse aos seus discípulos: “Como aconteceu nos dias de Noé, assim também
acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se
davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o
dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e
bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló
saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O
mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia,
quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa.
E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló.
Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la; e quem a perde vai conservá-la. Eu
vos digo: nesta noite, dois estarão numa cama; um será tomado e o outro será
deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas; uma será tomada e a outra será
deixada. Dois homens estarão no campo; um será levado e o outro será deixado”.
Os discípulos perguntaram: “Senhor, onde acontecerá isso?” Jesus respondeu:
“Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres”. Veja mais: www.aparecidadasaguas.com Sta. Isabel da Hungria
Recadinho: - Jesus é claro e firme em seus ensinamentos. Isso assusta a muitos? - Não é um alerta objetivo que ele quer fazer? - Seria
justo alguém agir com maldade e querer receber o prêmio dos justos? - Procuro preencher os espaços vazios de meu coração com
obras de bem? - Procuro em tudo dar sentido à vida?

12110. Santa Isabel da Hungria, Filha de rei e mãe dos pobres! - Jovem viúva aos 20 anos, Isabel foi expulsa de
seu castelo com os quatro filhos pequenos e só conseguiu alojamento num depósito, ao lado dos porcos! Em
tal situação, mandou cantar um “Te Deum”, para agradecer a Nosso Senhor a graça de sofrer em união com
Ele! Em Santa Isabel, parece que a santidade lhe veio do berço. Nasceu em 1207, na Hungria. Aos 4 anos, já
entrava na capela do castelo, abria o grande livro dos Salmos e, ainda sem saber ler, olhava-o longamente e
passava muitas horas recolhida em oração! Ao brincar com outras meninas, procurava algum jeito de
encaminhá-las para a capela. Quando esta estava fechada, beijava-lhe a porta, a fechadura, as paredes, pois,
dizia ela, “Deus lá dentro repousa!”
Antes de completar dez anos, Isabel perdeu a mãe, a Rainha Gertrudes. Na mesma época, faleceu também seu
protetor, o Duque Herman, o qual era pai de seu futuro esposo e a tratava como filha, admirando-a justamente
por sua piedade inocente e graciosa. Aos 13 anos de idade, realizou-se seu casamento com o poderoso e não
menos piedoso Duque Luiz da Turíngia, ao qual havia sido prometida desde tenra infância. Em sua curta
existência (faleceu aos 24 anos) ela conquistou o mais glorioso dos títulos: o de Santa!
12111. Santa Isabel e sua caridade sem limites - Lição para os corruptos de hoje! - Santa Isabel fazia bom uso
da imensa riqueza de seu esposo, distribuindo aos pobres generosas esmolas! Isto causava profunda irritação a
muitas pessoas da corte, sobretudo aos seus dois cunhados, Henrique e Conrado. Acusando-a de estar
“dilapidando o patrimônio familiar”, estes não perdiam oportunidade de tentar fazer-lhe mal. E ela, por sua
vez, não se contentava em simplesmente dar moedas ou alimentos! Seu amor a Deus a impelia a ações muito
mais generosas. Certa vez, um leproso pedia esmola na porta do castelo. Guiada por uma inspiração divina, a
jovem e formosa Duquesa Isabel desceu até lá, tomou o doente pela mão, levou-o até seu quarto e o fez deitarse na cama do casal! Após tratar de suas chagas, deixou-o repousando, coberto com um lençol.
“Um escândalo!”, bramiram os intrigantes, que se apressaram em chamar às pressas o Duque Luís. Ao chegar,
ele encontrou Isabel radiante de felicidade. Confiante em que seu digno esposo aprovaria esse heróico ato de
caridade, ela narrou-lhe o fato e disse: “Ide ao quarto ver!” Maravilhosa surpresa esperava o valente Duque:
levantando o lençol, ele viu, não um leproso, mas Nosso Senhor Jesus Cristo! Este deixou-se contemplar por
um instante apenas, o suficiente para confirmar naquelas duas almas de escol a certeza de estarem no bom
caminho! Nosso espaço é pequeno para expor as maravilhas da vida de Santa Isabel! Belo testemunho de vida!
A “Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
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