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12813. Leituras - 3º Domingo da Páscoa! (15/04/2018) - At 3, 13-15.17-19; Sl 4; 1Jo 2, 1-5ª; Lc 24, 35-48 Aparição em Jerusalém! - Os discípulos da aldeia de Emaús, ao
ouvirem dos onze que Jesus aparecera a Simão, também contaram o
que lhes acontecera no caminho, e como tinham reconhecido Jesus
ao partir o pão. Eles ainda estavam falando, quando Jesus em pessoa
apareceu no meio deles e disse-lhes: “A Paz esteja com vocês!”
Os discípulos levaram um susto e ficaram com medo, pois achavam
que fosse um espírito. Mas Jesus lhes disse: “Por que vocês estão
assustados e com dúvidas em seus corações? Olhem para minhas
mãos e meus pés: sou Eu mesmo! Toquem-me e vejam! Um espírito
não tem nem carne nem ossos, como veem que eu tenho!”
Dizendo isto, mostrou-lhes suas mãos e seus pés. Mas como eles, na
sua alegria, ainda hesitassem a acreditar e continuassem indecisos, Jesus lhes disse: “Há aí alguma coisa para
comer?”
Apresentaram-lhe um pedaço de peixe grelhado e um favo de mel. Jesus pegou e comeu na presença deles,
devolvendo-lhes a sobra. Falou-lhes em seguida: “Foi exatamente isso que eu lhes falava, quando estava ainda
com vocês: era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas
e nos salmos!” Abriu-lhes, então, o Espírito, para que compreendessem as Escrituras, e lhes disse: “Assim está
escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria
pregada a todas as nações a conversão em vista do perdão dos pecados, a começar de Jerusalém. Disto vocês
serão testemunhas!”
Recadinho: - Que ocasiões tenho de partilhar? O que partilho? - Em que formas Jesus está comigo? - Como
sou incentivado(a) a professar publicamente a Fé? - Em que consiste ser discípulo(a) missionário(a)? - Os
discípulos reconheceram Jesus na partilha dos dons! Comeu com eles. Em minha partilha, vivo a Paz?
12814. Jesus se manifesta aos discípulos! - Eis que surge Jesus! Os discípulos de Jesus estavam comentando o
fato de Jesus ter aparecido a Simão. Os discípulos da aldeia de Emaús revelaram que também a eles Jesus
aparecera e narram os detalhes, destacando que conseguiram reconhecer que era Jesus quando Ele partiu o pão!
Estavam todos felizes, comentando os dois fatos quando, inesperadamente, Jesus se colocou no meio deles
todos desejando-lhes a Paz! Nos três contextos, Jesus se colocou junto deles sem se explicar de onde e como
tinha vindo. (Veja também em Jo 20, 19). Em duas ocasiões, os discípulos estavam em recinto fechado, com
medo de perseguições. Jesus surge entre eles para os despertar para a Fé e os confortar!
12815. “A Paz esteja com vocês!” - Jesus vem desejando a Paz. É sua saudação preferida. Oferece-lhes a Paz
que acalma a perturbação dos corações. Traz a Paz que lhes faz perder o medo de seus inimigos. A Paz que é
alegria da alma, a Paz interior e exterior que é o maior bem a ser desejado neste mundo.
Ele veio ao mundo para nos dar a Paz e este é o bem que, com sua presença, proporciona aos corações.
O demônio é o amigo da confusão e da inquietação porque é pai da mentira, pode enganar mais facilmente aos
espíritos inquietos e perturbadores. Jesus é o grande amigo da Paz e da tranquilidade, porque nos leva ao Bem.
Quando Cristo visita uma alma, mesmo que seja com perturbações, com enfermidades, dor ou sacrifício,
sempre a saúda com estas palavras: “a Paz esteja com você!” A Palavra de Cristo, por ser Palavra de Deus, faz
sempre o que diz e produz a Paz, mesmo no meio das maiores aflições e dores. E eles, inseguros, duvidavam!
12816. Os apóstolos se assustaram! - Aumentou o medo em seus corações! E então, Jesus mostrou-lhes as
mãos e os pés! Queria que eles notassem os sinais dos cravos com que fora crucificado. Jesus quis conservar
em seu corpo glorioso as cicatrizes do suplício da Cruz para, com elas, confirmar nos discípulos a Fé em sua
Ressurreição! Os discípulos ficam confusos, acham que estão vendo um espírito! Jesus, então, faz com que eles
palpem suas mãos e pés! Os espíritos “não tem carne nem ossos, como veem que eu tenho!”
A “Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
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