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12780. Leituras - 2º Domingo da Páscoa - Ano B - Domingo da Divina Misericórdia! - (At 4, 32-35; Sl
117; 1Jo 5, 1-6; Jo 20, 19-31 - Tomé - 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: - Como eu definiria o que é Fé? - O que faço para que minha Fé aumente? - Consigo manter-me
firme em meio aos sofrimentos que a vida me traz? - Para mim é difícil viver em Paz? - Qual a maior
dificuldade que encontro para viver a Paz em minha comunidade? - Maria, Mãe da Misericórdia está presente
em minha vida?
12781. Ao encontro dos discípulos! - A notícia do sepulcro vazio e a calúnia de que o corpo havia sido roubado
pelos discípulos de Jesus (Mt 28, 13) circulavam por Jerusalém. Com medo, os discípulos se escondem. Fecham
as portas. Jesus, por seu poder divino, atravessou as portas. Manifestou, com isso, seu Poder e Glória!
12782. Paz a vós! - Jesus usa a saudação que era comum entre os judeus e é o mesmo pensamento que
manifestou antes de sua morte: “Desejo-vos a Paz, a minha Paz vos dou!” (Jo 14, 27). O primeiro fruto da
morte redentora do Senhor foi trazer a Paz aos corações angustiados. Jesus transmite a grande mensagem
pascal: Ele é o Deus da Paz, é o Rei pacífico! No nascimento de Jesus, os Anjos anunciaram a Paz de Deus aos
homens. Antes de sua Paixão, o Senhor já nos prometera que nos deixaria a Paz! Agora, vencedor da morte e
mensageiro da Vida, confirma sua promessa: Anuncia a Paz aos apóstolos e a todos nós!
12783. Domingo da Divina Misericórdia! - Trata-se de uma devoção religiosa católica de origem polonesa.
Sua divulgação se iniciou com Santa Faustina Kowalska, considerada uma das grandes místicas da Igreja
Católica. Ela teria recebido recomendações de Jesus para que espalhasse pelo Mundo a Misericórdia de Deus.
O processo de beatificação se deu pelo então arcebispo de Cracóvia, Karol Wojtila, que depois a canonizou.
A festa da Divina Misericórdia foi instituída no dia 30 de abril do ano 2000, no dia da canonização da Irmã
Faustina. A data foi instituída pelo Papa João Paulo II, que determinou que fosse celebrada sempre no 2º
Domingo da Páscoa. Jesus teria pedido que a mensagem da Misericórdia de Deus fosse propagada pela Igreja.
É hoje uma ótima oportunidade para implorarmos a Misericórdia não só para o mundo, mas, de modo muito
especial, para nosso sofrido Brasil! Praticar obras de misericórdia em favor de nossos irmãos mais abandonados
é um grande desafio! A fonte da Misericórdia é o Coração de Jesus! Temos que ter confiança na misericórdia de
Jesus e sermos misericordiosos para com nossos irmãos!
12784. A Misericórdia está na base do ser cristão! - “Poderá existir cristão(a) que não seja misericordioso(a)?
Não! A misericórdia está na gênese do ser cristão, é o fundamento do Evangelho! A Misericórdia é uma
aprendizagem fundamental, que recebemos da Igreja, como bem se expressou Jesus: “Sede misericordiosos
como o vosso Pai é misericordioso!” Não basta amar a quem nos ama ou nos faz o bem! É preciso dar de
comer e beber a quem tem fome e sede! Devemos visitar e cuidar daqueles que estão doentes, presos,
abandonados, daqueles que estão próximos da morte! E como ela nos ensina?!” (Papa Francisco)
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