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13106. Liturgia de sábado (09-06-2018) - Imaculado Coração de Maria! - Is 61, 9-11; 1Sm 2, 1. 4-8; Lc 2, 4151 - Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Quando ele tinha doze anos, subiram para lá, como era costume na festa.
Passados os dias da festa, quando estavam voltando, ficou em Jerusalém o
menino Jesus, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na
comitiva, fizeram o percurso de um dia inteiro. Depois o procuraram entre os
parentes e conhecidos e, não o encontrando, voltaram a Jerusalém a sua
procura. Depois de três dias o encontraram no templo, sentado no meio dos
doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam
maravilhados com sua sabedoria e com suas respostas. Quando seus pais o
viram, ficaram muito emocionados. E sua mãe lhe perguntou: “Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu
te procurávamos, cheios de aflição...” Jesus respondeu-lhes: “Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar
naquilo que é de meu Pai?” Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Desceu com eles e foi para Nazaré, e
lhes era submisso. Sua mãe conservava todas estas recordações em seu coração.
Recadinhos: - O Evangelho de hoje diz algo de especial ao meu coração? - Em que consiste minha devoção a
Nossa Senhora? - Que tipo de devoção a Nossa Senhora mais me agrada? - Qual a atitude de Maria que mais
toca meu coração? - Nas angústias da vida procuro conforto em Maria?
13107. A devoção ao Coração de Maria! - A devoção ao Coração de Maria foi incentivada por S. João Eudes,
no século XVII. O Papa Pio VII a promoveu em 1805. Hoje celebra-se um dia após o dia dedicado ao Sagrado
Coração de Jesus. As aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, em 1917, ajudaram muito a espalhar a
devoção. Em 1942 o Papa Pio XII consagrou o mundo ao Coração Imaculado de Maria.
Ao celebrar o Imaculado Coração de Maria, exaltamos a bondade de nossa Mãe, o seu carinho e solicitude
constante e sua ajuda oportuna. Ela é para nós o caminho mais fácil e mais seguro que nos leva a Deus.
Em sua exortação apostólica “O culto a Maria” (“Marialis Cultus”), de 02 de fevereiro de 1974, o Papa Paulo
VI incluiu a memória do Coração Imaculado de Maria entre as “memórias ou festas que expressam orientações
surgidas na piedade contemporânea!” Em sua primeira encíclica, “O Redentor do Homem” (“Redemptor
Hominis”), de 4 de março de 1979, S. João Paulo II escreveu um texto significativo sobre o Coração de Maria.
Da devoção ao Coração Imaculado faz parte a devoção dos cinco primeiros sábados do mês, praticada em
meses seguidos.
Maria nos ensina a intensificar nossa união com Deus, a nos alimentarmos da Eucaristia, saciando assim a fome
e sede que dele temos. Maria tornou-se o modelo dos que escutam a Palavra de Deus e a colocam em prática, o
modelo e incentivo na caminhada para aqueles que buscam prosseguir guiados pela Luz do Espírito.
13108. Era a festa da Páscoa!... - Por ocasião da festa da Páscoa os israelitas adultos deviam ir a Jerusalém.
Embora não fossem obrigadas, muitas vezes as mulheres iam também, levando seus filhos. Jesus tinha 12 anos.
Era a idade em que os judeus iniciavam seus filhos na observância pública da Lei. Nesta idade o jovem
começava a se interessar pela profissão que seguiria. E Jesus já começa a mostrar para que viera ao mundo.
13109. Jesus ficou em Jerusalém! - O povo se organizava em caravanas: numa iam os homens e na outra as
mulheres. As meninas iam com as mães; os meninos podiam ir no grupo dos homens ou no das mulheres.
Quando saíram de Jerusalém, Maria e José não notaram que Jesus não estava no meio da caravana de Nazaré.
Podiam pensar que Ele estivesse com os parentes e amigos. Depois de um dia de caminho, notaram sua falta.
13110. Jesus faz-se de discípulo! - Foram três dias de procura. Finalmente o encontraram no Templo, sentado
entre os doutores, escutando e perguntando. Todos estavam admirados com sua inteligência, com as respostas
que dava. E os papéis se inverteram: os doutores passaram a interrogá-Lo! E, com suas respostas, Jesus causou
grande admiração em todos. Maria guardava as lembranças no coração! O Coração da Virgem Mãe não só
acolhe e ama, mas, sobretudo, nos ensina a amar! Possa eu abrir meu coração às lições que Ela tem para me
transmitir, para viver como discípulo missionário do Redentor!
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
Como vai meu coração? - contato@aparecidadasaguas.com
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