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13092. Liturgia do dia - 5ª feira - (07-06-2018) - 2Tm 2, 8-15; Sl 24; Mc 12, 28b-34 - Um escriba aproximou-se
de Jesus e perguntou: “Qual é o primeiro de todos os
mandamentos?” Jesus respondeu: “O primeiro é este: Ouve, ó Israel!
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu
entendimento e com toda a tua força! O segundo mandamento é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo! Não existe outro
mandamento maior do que estes!”
O mestre da Lei disse a Jesus: “Muito bem, Mestre! Na verdade, é
como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além d´Ele.
Amá-lo de todo coração, de toda a mente, e com toda a força, e amar
o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios!”
Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, e disse: “Tu não estás longe do Reino de Deus!” E
ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus.
Recadinho: - Será que estou muito longe do Reino de Deus? - O que faço para poder merecer o Reino? Procuro ouvir a mensagem de Jesus? - Coloco o Evangelho em prática no dia a dia? - Amo realmente meu
próximo, em primeiro lugar os familiares?
13093. Os inimigos inventam de tudo! - Um dos escribas perguntou a Jesus qual é o primeiro dos
mandamentos (Mc 12, 28). A pergunta era insidiosa! Os rabinos judeus tinham extraído da Lei 613
mandamentos! Destes, 248 eram preceitos; 365 eram proibições! Dividiram os mandamentos em duas classes:
graves e leves, mas não concordavam em determinar quais eram as classes graves e quais as leves. O escriba
quis, então, colocar Jesus em situação difícil. Mas, diante desses sofismas, Jesus reduz todos os mandamentos a
dois!
13094. Fé, Esperança e Caridade! - Elas acabarão no Céu? - No céu a fé acabará porque veremos Aquele em
quem acreditamos. Acabará a esperança, porque possuiremos aquilo que na terra esperávamos. Mas a caridade
permanecerá porque continuaremos a amar para sempre.
13095. Qual é a principal das virtudes sobrenaturais? - Sem dúvida que é a Caridade, porque nos une
intimamente a Deus e ao próximo. Leva-nos à perfeita observância da Lei, leva-nos às boas obras. Nunca
cessará! A caridade é aquela virtude sobrenatural pela qual amamos a Deus em si mesmo e acima de tudo, e ao
próximo como a nós mesmos, por amor a Deus.
13096. Nossos deveres se reduzem à Caridade! - Nossos deveres para com Deus e para com o próximo (Mc 12,
32) se reduzem ao maior e primeiro mandamento do Amor a Deus e ao próximo. Desses dois dependem tudo,
pois bem o disse Jesus: “Não há outro mandamento maior do que este!” Devemos amar a Deus em si mesmo,
como o sumo Bem, fonte de todo o nosso bem. Por isso, “acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda
a alma, com todo o entendimento e com todas as forças, como diz Jesus”.
13097. Amam a Deus! - O preceito “amar a Deus” consiste em: não O ofender com o pecado; observar todos
os mandamentos e os preceitos da Igreja; ouvir seus conselhos; e reparar os pecados cometidos!
Em relação ao próximo, a Caridade é paciente e bondosa. A Caridade não é ciumenta nem orgulhosa nem
vaidosa. Não é grosseira nem egoísta. Não se irrita nem fica magoada. A Caridade não se alegra com o mal dos
outros, mas com a Verdade. A Caridade nunca desanima, mas suporta tudo com Fé, Esperança e Paciência!
Assim se expressa São Paulo em sua primeira carta aos cristãos da cidade de Corinto (13, 4-7).
13098. Entrega ao próximo, entrega a Deus! - A entrega total a Deus leva consigo a entrega ao próximo. Os
dois mandamentos são semelhantes porque o verdadeiro Amor ao próximo não é mais que um desdobramento
do verdadeiro Amor a Deus! O próprio Cristo, no sermão da montanha (Mt 7,12), e mais tarde São Paulo
(Rom 13, 10; Gal 5, 14) resumem todos os mandamentos contidos no Amor!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
Diante das dificuldades, tenho medo ou procuro encarar a vida com espírito de Fé? - contato@aparecidadasaguas.com
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