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12769. Leituras - (06-04-2018) - At 4, 1-12; Sl 117; Jo 21, 1-14 - Jesus apareceu de novo aos discípulos, à
beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: Estavam juntos Simão
Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos
de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: “Eu
vou pescar!” Eles disseram: “Também vamos contigo!” Saíram e entraram
na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e
Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus.
Então Jesus disse: “Moços, tendes alguma coisa para comer?”
Responderam: “Não!” Jesus disse-lhes: “Lançai a rede à direita da barca, e achareis!” Lançaram, pois, a rede e
não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava
disse a Pedro: “É o Senhor!” Simão Pedro, ouvindo a notícia, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar.
Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da
terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e
pão. Jesus disse-lhes: “Trazei alguns dos peixes que apanhastes!” Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou
a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes! E, apesar de tantos peixes, a rede
não se rompeu. Jesus disse-lhes: “Vinde comer!” Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele,
pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o para eles. E fez a mesma coisa
com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos!
Recadinho: - Rezo às refeições? - Não rezo por respeito humano ou por esquecimento? - Ou rezo no silêncio
de meu coração? - E ao me levantar e ao me deitar? - Ofereço meus trabalhos, minhas atividades, a Deus? Faço alguma coisa pelas vocações sacerdotais e religiosas? - Incentivo os leigos ao apostolado?
12770. Lançai a rede e achareis! - Pela terceira vez Jesus se encontra com alguns de seus discípulos. O fato se
deu junto ao lago de Tiberíades. O mais admirável é a Fé em Jesus, que brota do coração e não dos olhos
somente! Confiamos no testemunho dos que rodearam Jesus e conseguiram acreditar. Nos tempos de hoje,
porém, vemos profetas das desgraças espalhando falsas doutrinas e isso porque falta Fé, respeito para com o
ser humano e um mar de corrupção nos altos escalões de nossa Pátria! Mas Jesus continua ao nosso lado,
atento a nossas amarguras e tristezas! Oxalá tenhamos sempre o coração aberto para seguir seus passos! O
Ressuscitado está conosco, reforçando nossa caminhada, assistindo-nos com a Copiosa Redenção!
12771. O anúncio da Ressurreição de Jesus! - “A notícia da Ressurreição de Jesus, desde os primeiros tempos
do cristianismo, passou de boca em boca, transformando-se numa saudação: “o Senhor ressuscitou!” Algumas
mulheres foram até o túmulo ungir o corpo de Jesus e tiveram a grande surpresa! Os anúncios de Deus são
sempre uma surpresa, porque Deus é o Deus das surpresas! Assim aconteceu desde o início da História da
Salvação! As surpresas se multiplicam! Deus não sabe fazer um anúncio sem nos surpreender! E o que move o
nosso coração, são justamente estas atitudes de Deus, que nos surpreendem quando menos esperamos!” (Papa
Francisco. Páscoa de 2018)
12772. A pressa em contar a Boa Nova! - “Ao se depararem com a surpresa da Ressurreição de Jesus, as
mulheres vão apressadas contar o que viram. As surpresas de Deus nos colocam logo em caminho, sem
esperar! Pedro e João correram, como os pastores naquela noite de Belém, como a samaritana! Esta é uma
novidade: encontrei um homem que me contou tudo o que fiz! E as pessoas sabiam as coisas que ela tinha
feito. E essas pessoas correm, deixam o que estão fazendo, até mesmo a dona de casa deixa as batatas na
panela (e depois vai encontrá-las queimadas!), mas o importante é ir, correr, para ver aquela surpresa, o anúncio
da Ressurreição de Jesus!” (Papa Francisco. Páscoa de 2018)
12773. Deus é paciente! - “Para quem, como Tomé, quer primeiro tocar para depois acreditar, o Senhor é bom!
Fica esperando com Amor! Tem paciência com aqueles que não vão tão rápido! Deus faz o mesmo conosco! E
pergunto: - Meu coração está aberto às surpresas de Deus? Consigo ir com pressa ou sempre com aquela
cantilena: “Amanhã verei, amanhã, amanhã...?! E eu, nesta Páscoa de 2018?” (Papa Francisco. Páscoa de 2018)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
É tempo de Páscoa! Mudou algo em mim? - Anuncie conosco! - contato@aparecidadasaguas.com
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