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12749. Leituras - Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor! - (01-04-2018) - At 10, 34a.37-43; Sl 117;
Cl 3, 1-4 (ou 1Cor 5, 6-8); Jo 20, 1-9 (missa vespertina: Lc 24, 13-35)
- No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de
Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a
pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi
encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava,
e lhes disse: “Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o
colocaram!”
Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois
corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que
Pedro e chegou primeiro. Olhando para dentro, viu as faixas de linho
no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha
correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de
Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que
tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a
Escritura, segundo a qual Ele devia ressuscitar dos mortos!
Recadinho: - O domingo é de fato para mim o “Dia do Senhor?” - O que faço de especial nesse dia? - Acredito
nas coisas de Deus ou exijo sempre, para tudo, argumentos racionais? - Dou-me conta de que o sofrimento
aceito por amor a Deus me traz felicidade? - O que significa a Páscoa para mim? - Posso dizer que realmente
Cristo está vivo em meu coração?
12750. Cremos na Ressurreição! - As promessas de Jesus são reais. Também nós ressuscitaremos e
reinaremos com Ele eternamente no Céu! Como Jesus, também nós venceremos, sem dúvida alguma! O
aparente fracasso de Cristo se converteu na maior das vitórias. Os fracassos de uma parcela da Igreja e nossos
próprios fracassos se converterão também em vitórias.
12751. Pedro corre confiante! - Dias antes Pedro fizera o contrário: havia negado o Mestre! Tinha dito que não
o conhecia. Quando perguntaram se ele também era um dos discípulos de Cristo, Pedro disse que não! (cf. Jo
18, 25). Numa segunda etapa, Pedro corre com confiança para junto do Mestre! Aproxima-se da misericórdia,
seguro do perdão! Várias vezes, Jesus declarara que ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos não entenderam!
Estavam acostumados a ouvir Jesus falar em parábolas. Imaginavam que o que dizia de sua Ressurreição podia
também significar de modo figurado outra coisa. Há aqui um ensinamento muito importante: a Ressurreição de
Cristo é um fato impossível de se descrever! Mas é possível de ser averiguado em suas consequências. É
possível ser atingido pela Fé. Resta-nos viver na realidade do Cristo glorioso e triunfante! Não é suficiente um
esforço natural para entendermos as coisas de Deus. Não as podemos entender com critério natural e humano.
É necessária a ajuda de Deus para entendermos sua palavra e é necessário um critério sobrenatural para
julgarmos retamente. Tudo isso conseguiremos através da oração!
12752. É necessário e urgente seguir o Mestre! - Seguiremos nosso Mestre na humilhação, na oração, no
trabalho, no sofrimento e na morte, mas também na Ressurreição, na Ascensão ao Céu e na sua Vida Gloriosa
no Paraíso! A Ressurreição de Cristo... mostra-nos a Justiça de Deus; confirma-nos na Fé; alimenta e sustenta
nossa Esperança; realiza o mistério da Redenção!
12753. Maria, a Mensageira do Ressuscitado! - Professamos nossa Fé em Cristo que, ao terceiro dia depois de
sua morte, por virtude própria, reuniu de novo a alma com o corpo, ressurgindo glorioso e imortal. Maria
Madalena vai com as outras mulheres ao sepulcro. Quando Maria Madalena se dá conta de que está removida a
pedra e que o sepulcro está vazio, sem pensar na profecia da Ressurreição, antes, temendo que tivessem
roubado o corpo de Cristo, cheia de angústia, deixa suas companheiras e corre apressada a anunciar o
acontecimento aos discípulos!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
É Páscoa! É um lembrete de que há só uma corrida que é fundamental na vida! Seguir os passos de Maria! Anunciar o Redentor!
Venha anunciar conoso! - contato@aparecidadasaguas.com
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