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12762. Leituras - 5ª feira de Páscoa - (05-04-2018) - At 3, 11-26; Sl 8; Lc 24, 35-48 - Os discípulos da aldeia de
Emaús, ao ouvirem dos Onze que Jesus aparecera a Simão, também contaram o
que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o
pão. Eles ainda estavam falando, quando Jesus em pessoa apareceu no meio
deles e disse-lhes: “A paz esteja com vocês!”
Levaram um susto e ficaram com medo, pois achavam que fosse um espírito.
Mas Jesus lhes disse: “Por que vocês estão assustados e com dúvidas em seus
corações? Olhem para minhas mãos e meus pés: sou eu mesmo! Toquem-me e
vejam; um espírito não tem nem carne nem ossos, como veem que eu tenho!”
Dizendo isto, mostrou-lhes suas mãos e seus pés. Mas, como eles, na sua
alegria, ainda hesitassem em acreditar e continuassem indecisos, Jesus lhes disse:
“Há aí alguma coisa para comer?”
Apresentaram-lhe um pedaço de peixe grelhado e um favo de mel. Jesus pegou e comeu na presença deles,
devolvendo-lhes a sobra.
Falou-lhes em seguida: “Foi exatamente isso que eu lhes falava, quando estava ainda com vocês: era preciso
que se cumprisse tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos!”
Abriu-lhes, então, o espírito, para que compreendessem as Escrituras, e lhes disse: “Assim está escrito que o
Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregada a
todas as nações a conversão em vista do perdão dos pecados, a começar de Jerusalém. Disto vocês serão
testemunhas!”
Recadinho: - Que ocasiões tenho para partilhar? O que partilho? - Em que formas Jesus está entre nós? Como sou incentivado a professar publicamente minha Fé? - Em que consiste ser discípulo missionário? - Os
discípulos reconheceram Jesus na partilha dos dons. Comeu com eles. Em minhas partilhas, vivo, testemunho a
Paz? - Em meio a problemas, conservo-me em Paz?
12763. Abracemos os que fogem da guerra, da fome! - “Com espírito de misericórdia, abracemos todos aqueles
que fogem da guerra e da fome ou se veem constrangidos a deixar a própria terra por causa de discriminações,
perseguições, pobreza e degradação ambiental, corrupção!” Papa Francisco
12764. Somos feitos para a Paz! - “As inúmeras obras de Paz, de que é rico o mundo, testemunham a vocação
natural da humanidade à Paz! Em cada pessoa, o desejo de Paz é uma aspiração essencial e coincide, de certo
modo, com o anelo por uma vida humana plena, feliz e bem sucedida! Por outras palavras, o desejo de Paz
corresponde a um princípio moral fundamental, ou seja, ao dever-direito de um desenvolvimento integral,
social, comunitário! E isto faz parte dos desígnios que Deus tem para o se humano. Na verdade, somos feitos
para a Paz, que é dom de Deus!” Papa Bento VI
12765. A Paz é um bem a ser promovido! - “A Paz é um bem a ser promovido com o bem! É um bem para as
pessoas, as famílias, as nações da terra e toda a humanidade! Mas um bem que deve ser conservado e cultivado
unicamente mediante opções e obras de bem!” S. João Paulo II
12766. Nada se perde com a Paz! - “A Justiça se defende com a razão, e não com as armas! Não se perde nada
com a Paz! E pode perder-se tudo com a guerra!” S. João XXIII, papa
12767. A Paz é possível! - “Paz! Esta palavra oprime-nos e exalta-nos! Ela não é nossa! Desce do Reino
invisível, o Reino dos Céus! E nós advertimos a sua transcendência profética, que não é extinguida pelos
nossos humildes lábios, que lhe prestam a voz! “Paz na terra aos homens, a quem Deus quer bem!, adverte São
Lucas (2, 14). E nós repetimos: a Paz deve existir! A Paz é possível!” Papa Paulo VI, que será declarado santo.
12768. Toda guerra a é injusta! - “Só a Paz e a segurança imposta sob Justiça podem garantir ao povo um
ordenamento público conforme as exigências fundamentais da consciência humana e cristã!" Pio XII, Papa
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Vivemos tempo de Páscoa! É um lembrete de que há só uma corrida que é fundamental na vida! Seguir os passos de Maria!
Anunciar o Redentor! Trabalhar pela Paz no Mundo! - contato@aparecidadasaguas.com
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