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13122. Liturgia de 3ª feira (12-06-2018) - 1Rs 17, 7-16; Sl 4; Mt 5, 13-16 - Disse Jesus a seus discípulos: “Vós
sois o sal da terra! Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos?
Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado
pelos homens! Vós sois a luz do mundo! Não pode ficar escondida uma
cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a
coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha
para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o
vosso Pai que está nos Céus!”
Recadinho: - O que é evangelizar? - De que modo participo da
evangelização? - Minhas ações são evangelizadoras? - Tenho
oportunidade de evangelizar através da palavra? - Procuro ser luz? - O caminho de quem ilumino?
13123. Brilhe nossa luz! - Jesus veio para nos ensinar a ser sal e luz do Mundo, a sermos responsáveis uns pelos
outros, seguindo seus passos! O sal dá sabor, dá gosto. Ser luz? Iluminar! Mas o sal, se em dose exagerada, faz
mal! Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha! Devemos ser como uma cidade numa
montanha, como um farol a indicar os caminhos para nosso próximo!
13124. Convite a mover-se! - Jesus serve-se sempre das coisas simples e comuns de nossa vida. Com esse Seu
jeito, deseja despertar-nos para uma vida ativa, construtora de um mundo novo. É o convite que Ele nos faz na
leitura de hoje. Ser luz, ser sal, ser como uma cidade numa montanha. Não se esconde. Sair do casulo que nos
acomoda dentro do próprio eu, num comodismo que nada produz de útil para o Reino. Feliz de quem entende
o sentido do belo e insistente convite que Ele nos dirige hoje! Ser sal é temperar a vida! Ser luz é clarear tantas
vidas tristes, desanimadas, desiludidas. Ser cidade no alto, é ser comunidade unida, posta num contexto que seja
notado por todos!
13125. Sejamos cidade sobre o monte! - Referia-se Jesus à cidade de Tzfat, que fica ao norte de Israel e que é a
cidade mais alta da Galileia, com cerca de 800 metros acima do nível do mar.
Como não existia eletricidade ainda, eram usadas candeias, que eram feitas de
barro onde queimavam óleo de oliva para iluminar as casas ou algumas atividades
à noite. E quando na cidade de Tzfat as candeias eram acesas à noite, a pequena
cidade podia ser vista de longe. E muitas cidades antigas eram edificadas no alto
para melhor poderem se defender dos invasores. Podiam ser vistos de longe, e a
população tinha tempo suficiente para se protegerem dos ataques dos invasores.
E Jesus se serve disso para a lição: quem é luz do mundo não se esconde, quem é sal da terra dá sabor á vida!
Como candeia, devemos brilhar, como sal, temos que dar sabor à vida, como cidade sobre o monte, temos que
dar a graça de nossa presença para um Mundo melhor! (Ilustração: a Costa Amalfitana, na Itália, região
montanhosa muito frequentada pela família de Santo Afonso Maria de Liguori, fundador dos Missionários
Redentorista. Frequentavam esta região em tempo de férias. E foi ali que ele teve pena dos pastores, pobres,
abandonados, que não tinham ninguém para levar-lhes a Palavra de Deus. E então, nesta região Deus falou a
seu coração e, regressando a Nápoles, fundou à Congregação presente hoje em quase 80 países! Nesta igreja da
foto trabalhou várias vezes, falando do Brasil, o Redator de Vivências!)
13126. Regeneremos a realidade humana! - “Cristo utiliza as metáforas do sal e da luz e suas palavras são
endereçadas aos discípulos de todos os tempo e também a nós! Cada pessoa recebe o convite para ser luz e sal
no próprio ambiente de vida, perseverando na tarefa de regenerar a realidade humana no espírito do Evangelho
e na perspectiva do Reino de Deus! Como pediu Jesus, brilhe nossa luz! Temos uma tarefa e uma
responsabilidade pelo dom da luz da Fé que recebeu. Não devemos guardar como se fosse nossa propriedade.
Somos, ao invés, chamados a fazê-la resplandecer no mundo, a doá-la aos outros mediante as boas obras!”
(Papa Francisco)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
Como vai meu coração? - contato@aparecidadasaguas.com
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