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12796. Leituras - 5ª feira de Páscoa - (12/04/2018) - At 5, 27-33; Sl 33; Jo 3, 31-36 - “Aquele que vem do Alto
está acima de todos! O que é da Terra, pertence à Terra e fala das coisas
da Terra. Aquele que vem do Céu está acima de todos. Dá testemunho
daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem
aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, Aquele
que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o
Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em Sua mão.
Aquele que acredita no Filho possui a Vida Eterna. Aquele, porém, que
rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele!”
Recadinho: - Procuro conhecer Jesus, refletir sobre sua vida? - Dou
testemunho público de Jesus? - Como se pode, de modo simples, testemunhar a Fé? - Sigo os ensinamentos da
Igreja? - Que ensinamento da Igreja a sociedade de hoje não respeita muito?
12797. O ponto central da Fé é crer em Jesus! - A passagem do Evangelho de hoje (Jo 3, 31-36) é bastante
profundo e resumido! As ideias principais nele contidas são: Na origem do mundo está Deus Pai! O Pai ama o
Filho! O Filho tem a função de nos revelar o Pai e comunicar o Espírito Santo!
São reflexões do evangelista que terminam com uma explicação sobre o ato de Fé! João Batista insinua aos
discípulos que sigam Jesus, que preparem o caminho e anunciem Jesus, lembrando-se sempre que importam a
fama, autoridade, estima e reverência de Jesus entre os seres humanos e não à nossa própria. Quem recebe o
testemunho de Jesus prova que Deus é verdadeiro. Aceitar as palavras do enviado divino é atestar a veracidade
de Deus. Se acreditamos em Jesus, devemos ser suas testemunhas, praticando sua doutrina.
12798. A única segurança que temos na Terra é Jesus Cristo! - São João havia dito que o ponto central da Fé é
crer em Jesus Cristo. Em seguida, disse coisas sobre a pessoa de Jesus. Hoje o Evangelista volta seu olhar para
a revelação que Jesus nos trouxe e procura mostrar a importância e a superioridade desta revelação sobre tudo
o que é terreno, através do seguinte argumento: Se Jesus é superior a tudo o que é criado, sua revelação
também é superior a toda e qualquer outra revelação que possa surgir na Terra! Porque, por mais sábio que seja
este revelador, ele veio da Terra, ao passo que Jesus veio do Céu!
Outra conclusão é que a Revelação de Jesus é, como Jesus, transcendente, isto é, não está sujeita a mudanças de
tempo e espaço: ela vale sempre! A única mudança que se dá é no modo humano de transmiti-La! Em outras
palavras, São João volta a insistir: a única segurança que temos aqui na Terra é Jesus Cristo! Só Ele é totalmente
Verdade. O resto é relativo, é verdade misturada com mentira e, um dia, desaparecerá. Só é plenamente feliz e
não será decepcionado, quem se apoiar em Jesus, em seu Evangelho, em sua Igreja. Apoiar-se em Jesus é saber
ouvir sua voz, é entender o Evangelho, é acompanhar os passos e ensinamentos da Igreja. Para realizar isso
importa que nossos ouvidos estejam atentos à voz de Deus. Ele nos fala, Ele se dirige a nós diretamente. Estou eu sempre atento e preparado para ouvir Sua voz?
12799. Missa católica em Catedral Luterana! - A Catedral Luterana de Lund (Suécia) acolherá em outubro uma
Missa católica pela primeira vez, depois de 500 anos, desde o começo da Reforma Protestante. O Papa
Francisco visitou esta catedral em 2016, durante a comemoração dos cinco séculos da reforma de Martinho
Lutero. A Missa será celebrada em 21 de outubro/2018 e continuará sendo celebrada todos os domingos, até à
conclusão das reformas da Igreja Católica. A capelã luterana da catedral, e o responsável pela paróquia católica
de St. Thomas, fizeram o anúncio agora em 3 de abril/2018. A iniciativa é uma continuidade da visita realizada
pelo Papa Francisco. Desde que o Papa e os líderes da Federação Luterana Mundial rezaram juntos na catedral,
em 2016, católicos e luteranos se reuniram para rezar. Uma das principais promotoras da iniciativa é a capelã
luterana da catedral, Lena Sjöstrand, que acredita que a visita do Papa “tocou muitas pessoas”. A Catedral de
Lund era católica e foi dedicada a São Lourenço, desde a sua construção no século XII. Tornou-se luterana
depois da Reforma Protestante.
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Tempo de Páscoa! - Estou convencido(a) de que a única segurança neste Mundo é seguir os passos de Jesus Cristo?
Venha anunciá-Lo conosco! - contato@aparecidadasaguas.com
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