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12789. Leituras - 3ª feira de Páscoa - (10/04/2018) - At 4, 32-37; Sl 92; Jo 3, 7b-15 - Jesus disse a Nicodemos:
“Vós deveis nascer do Alto! O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o
seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai! Assim
acontece a todo aquele que nasceu do Espírito!”
Nicodemos perguntou: “Como é que isso pode ocorrer?” Respondeu-lhe
Jesus: “Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade,
em verdade, te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos
testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso
testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como
acreditareis se vos falar das coisas do Céu? E ninguém subiu ao Céu, a
não ser Aquele que desceu do Céu, o Filho do Homem. Do mesmo
modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todos os que n´Ele crerem tenham a Vida Eterna!”
Recadinho: - Peço que Deus aumente minha Fé? - Sei distinguir o que é essencial e o que é secundário nas
coisas da Fé? - O que fiz recentemente que manifestou muita Fé? - Consigo me unir a outras pessoas para fazer
algo em favor dos necessitados? - Sempre é bom lembrar: a Cruz de Cristo está em lugar de destaque em minha
casa? - E em meu coração?
12790. O vento e o Espírito! - O vento era um mistério que intrigava os antigos: ninguém sabia sua origem
nem para onde ia. Sua força não encontra resistência; espalha-se por toda parte, sem que ninguém o impeça.
Sua voz é o som e de onde parte não o sabemos, embora se saiba de que região está soprando! Sabe-se de que
parte do mundo vem, mas não se sabe de que lugar determinado se inicia nem onde terá fim. Entretanto, todos
o sentem.
A força da comparação está nisso. Para indicar a transformação que se opera naquele que renasce pelo Espírito
Santo, Jesus o compara ao vento, que é uma força agindo de modo invisível. O vento é como a figura do
Espírito Santo: o mundo não conhece sua origem nem seu fim, mas percebe seus efeitos naqueles que
nasceram do Alto. A vida nova de uma pessoa batizada, não a percebemos pelos sentidos; no entanto, é uma
realidade poderosa. É um mistério que não podemos tocar com a mão. Acreditamos e vivemos a Fé!
12791. Coisas da Terra, coisas do Céu! - As coisas da Terra eram o que Jesus falava a Nicodemos: São coisas
que se realizam sobre a Terra, embora sejam espirituais. Cristo as chama de terrenas, porque se referem ao ser
humano, que é terreno. As coisas celestiais são as que Ele vai falar a seguir, isto é, as que se referem a Ele
mesmo, que não é deste mundo, mas desceu do Céu. Por exemplo: a filiação divina de Jesus, o mistério da
Santíssima Trindade, etc. Jesus está prevendo que, ao revelar realmente quem Ele é, muitos não crerão, e vão
até matá-lo. Apesar de tudo, essa revelação é necessária para a salvação da Humanidade.
12792. A serpente no deserto! - Trata-se de um fato narrado na Bíblia (livro dos Números 21, 4-9). Os israelitas
foram castigados no deserto com serpentes mortíferas. Atendendo às súplicas, Deus mandou que Moisés
fizesse uma serpente de bronze e a levantasse no meio do povo. Olhando para aquela serpente, ficavam
curados todos os que tivessem sido picados pelas serpentes venenosas. Jesus se compara à serpente. Diz que
também Ele seria levantado na cruz e que sua morte traria a salvação para os que acreditassem n´Ele. Assim
como os judeus feridos pelo animal venenoso precisavam olhar para a serpente com Fé, assim também nós,
que fomos feridos pela serpente do mal, devemos crer em Cristo se quisermos ter a Vida Eterna. A Vida
Eterna é a Vida Nova que os cristãos recebem a partir do instante em que são batizados. O adjetivo “eterna”
não indica tempo, mas qualidade: Vida Eterna é a Vida do próprio Deus.
Jesus explica o mistério de Sua pessoa. Diz quem Ele é: o único revelador das coisas do Céu! Em outras
palavras, ninguém subiu ao Céu para que nos possa revelar as coisas de lá. Portanto, só o Filho do Homem,
Jesus, que desceu do Céu, é quem as pode revelar!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
É Tempo de Páscoa! Jesus, alerta-nos de que Ele é o único caminho que nos conduz ao Céu!
- É fácil conquistar o Reino? Como? - contato@aparecidadasaguas.com
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