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13784. Liturgia do sábado - (06-10-2018) - (Jó 42, 1-3.5-6.12-16; Sl 118; Lc 10, 17-24) - Os 72 discípulos
voltaram da missão alegres, dizendo: “Senhor, pelo Teu nome, até os
demônios se nos sujeitam! Jesus disse-a eles: “Eu via Satanás, como raio, cair
do Céu! Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a
força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, não vos alegreis porque se
vos sujeitem os espíritos! Antes, alegrai-vos por estarem os vossos nomes
escritos nos Céus! Dou-Te Graças, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, que
escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às
criancinhas! Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve! Tudo por meu Pai foi
entregue! E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai
senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar!” E, voltando-se para
os discípulos, disse-lhes em particular: “Bem-aventurados os olhos que veem
o que vós vedes!” Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o
que vós vedes, e não o viram! E ouvir o que ouvis e não o ouviram!”
Recadinhos: - Será que meu nome já está inscrito no Céu? - Anuncio o Evangelho? - Como? - Por que os pobres
e simples têm mais facilidade de acreditar? - Mas Deus faz distinção de pessoas? - Não! - São certas pessoas que
não querem olhar para Deus!
13785. Primeira missão plena de alegria! - Os setenta e dois discípulos voltaram “cheios de alegria” e Jesus reveloulhes o conteúdo profundo daquilo que fizeram. O tema foi apresentado em duas partes pouco diferentes, mas
unitárias. Em primeiro lugar a missão, considerada pelos 72 discípulos uma vitória na luta contra Satanás; depois, a
vitória sobre Satanás, que evidencia a capacidade dos discípulos em vencer o mal que há no Mundo. Por isso são
chamados “Felizes” e seus nomes estão “escritos no Céu!” Em terceiro lugar, o Evangelho faz notar que os
“pequenos” estão abertos ao mistério e recebem a Verdade de Jesus. Finalmente, Jesus louva o Pai pelo dom
concedido aos “pequenos” e revela a união de Amor entre Ele e o Pai: “Tudo me foi entregue por meu Pai e
ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai…!”
13786. Missão, brilho do Amor! - Evangelizar é irradiar Amor! É a força que afasta o mal. Os discípulos já na sua
primeira missão, tiveram seus nomes escritos no Céu. Compete a nós refletirmos para sabermos se também nossos
nomes já podem ser inscritos no Céu ou não.
Diante da primeira missão, somos questionados sobre qual seria a razão de as pessoas mais simples e humildes
receberem com maior facilidade a mensagem do Evangelho do que as sábias e inteligentes. A resposta parece fácil: é
porque Deus revela as coisas a elas e as esconde aos sábios e inteligentes! Não seria isso que Jesus estaria querendo
dizer? Muitos inteligentes e sábios, que confiam nos próprios conhecimentos, a Fé talvez seja considerada como
algo primitivo e irracional e com isso o mistério fica oculto para eles. Não é Deus que esconde a Fé deles! São eles
que recusam a Fé.
13787. A Vida é Humildade! - A oração é fundamental em nossa vida. E não só quando vamos ao leito ou dele nos
levantamos. Se queremos estar realmente com Deus devemos fazer de nossa vida uma oração! Devemos viver
sintonizados em Deus. É um sinal essencial. Temos que arrumar espaço físico para rezar. Se muitos que são sábios,
inteligentes, peritos, fizessem a experiência de um contato com Deus, experiência de ver ou ouvir as maravilhas que
Deus opera em muitas pessoas, acabariam se convencendo da importância da oração. É por isso que Jesus frisa,
insiste: "Muitos profetas e reis quiseram ver o que estais vendo, e não puderam ver! Quiseram ouvir o que estais
ouvindo, e não puderam ouvir! Seria tão bom se cada um de nós aproveitasse a chance de ver e ouvir Jesus de vez
em quando! Quem sabe um dia sinta quanto é belo ver os irmãos em harmonia! “Quando visito um asilo de
sacerdotes idosos, encontro muitos daqueles bons, muito bons, que deram a vida pelos fiéis e estão ali, doentes,
paralíticos, em cadeira de rodas, mas com aquele sorriso!... e dizendo: “Está tudo bem, Senhor!” é porque sentem
Deus muito próximo a eles. E também aqueles olhos brilhantes que têm e perguntam: Como está a Igreja?... Como
estão as vocações?...” essas coisas me impressionam! (Papa Francisco)
“Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor!
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