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12807. Leituras - Sábado de Páscoa - (14/04/2018) - At 6, 1-7; Sl 32; Jo 6, 16-21 - Ao cair da tarde, os
discípulos foram para o mar. Entraram na barca e partiram em direção a
Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha
vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os
discípulos tinham remado mais ou menos cinco quilômetros, quando
enxergaram Jesus, andando sobre as águas, aproximando-se da barca. E
ficaram com medo! Mas Jesus disse: “Sou Eu! Não tenhais medo!” Quiseram
recolher Jesus na barca, mas ela já estava perto da margem.
Recadinho: - O que de melhor posso fazer para que minha Fé aumente? Conheço famílias onde falta o pão de cada dia? - Sei pedir a ajuda de Deus para meus problemas? Desanimo
quando não encontro ajuda? - Noto que há pessoas da Igreja que também erram? - Já aconteceu de eu me
sentir abandonado por Deus?
12808. O povo queria fazer de Jesus o seu rei! - Notando que queriam fazê-Lo rei, Jesus se afastou! Moisés fez
maravilhas e milagres no deserto e libertou o povo do cativeiro do Egito. Jesus faz milagres como Moisés.
Então, por que não O eleger rei? Ele libertaria o povo do império romano! Mas, diz Jesus, “o meu Reino não é
deste mundo!” (Jo 18, 36). Jesus percebeu que o povo ia tentar proclamá-lo rei. É que a multidão tinha uma
ideia falsa de Jesus, de sua vida e de sua obra.
12809. Estar sem Jesus é estar na escuridão! - Quando começou a anoitecer, os discípulos de Jesus desceram
até ao lago, entraram no barco e foram para Cafarnaum, que fica do outro lado do lago. Já estava escuro e Jesus
ainda não tinha vindo unir-se a eles. Soprava um vento forte levantando ondas no lago. Os discípulos já tinham
se afastado uns cinco ou seis quilômetros da praia, quando viram Jesus andando sobre as águas e chegando
perto. Ficaram apavorados! “Não tenham medo, sou “Eu!”, alertou Jesus. E eles o acolheram no barco.
O evangelista São João usa frequentemente as palavras “escuro” e “noite!” Há um sentido especial nessas
palavras. E o encontramos em Jo 6, 17: “Jesus ainda não tinha vindo unir-se a eles!” Estava escuro! Jesus não
estava com eles! Para São João, estar sem Jesus é estar na escuridão, é estar longe da Luz. A Luz é Cristo!
12810. “Eis o mistério de nossa Fé!” - No Primeiro Testamento, várias vezes Deus usa a expressão “Sou Eu!”
para se identificar. Moisés chama a Deus de “Aquele que é!”, que significa “Aquele que existe para sempre!” E
o evangelista S. João, citando a expressão de Jesus, quer mostrar que Ele é Deus, que Ele “É”, existe agora,
sempre existiu e existirá! Jesus se apresenta andando sobre as águas! É uma outra prova de sua divindade. S.
João nos prepara para logo mais fazermos um grande ato de Fé: Jesus é Deus! E, como andou sobre as águas e
acalmou o mar, como está acima da natureza, assim vai transformar o pão e o vinho em seu Corpo e Sangue!
12811. Sejamos anunciadores do Amor e da Misericórdia aos povos! - No dia 12 de abril de 2018, acolhendo os
novos bispos nomeados no último ano (de maio/2017 a abril/2018), o representante do Papa no Brasil, dom
Giovanni D´Aniello, refletindo sobre o Evangelho do dia (Jo 3, 31-36), ressaltou que “desde toda a Eternidade,
Deus concebeu seu Verbo, gerou seu Filho! E o Pai confiou a Jesus e à Igreja a missão de anunciar o Amor e a
Misericórdia aos povos! Sua origem e condição divinas fundam sua missão salvadora conferindo sua autoridade
e poder para testemunhar o que viu e ouviu. De modo que o que realiza o Filho, manifesta a Vontade do Pai
que o enviou! Ambos são uma coisa só. Por isso, quem vê Jesus, vê o Pai e quem não escuta o Filho, não
escuta a Palavra de Deus!”
12812. Que os novos bispos sejam pastores! - Dom Giovanni D´Aniello (12/04/2018) convidou os novos
bispos a serem pastores, conduzindo o povo em suas dioceses no caminho do Pai e ressaltou o ministério
apostólico confiado aos bispos. O Santo Padre convida-os a não perderem de vista a meta que é “ser alguém
que saiba elevar-se à altura do olhar de Deus sobre nós para nos guiar para Ele! Esse é o nosso irrenunciável
testemunho prestado na obediência e selado no Espírito Santo, o mesmo Espírito que doa Fé; e um dom da Fé
é dado a quem obedece!”
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
APOIO:
É Tempo de Páscoa! Jesus adverte seus discípulos: “Não tenham medo!” - Quem está com Ele nada teme!
- Agradeçamos o grande dom da Fé! - contato@aparecidadasaguas.com
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