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13962. Liturgia de 2ª feira - 05/11/2018 - (Fl 2, 1-14; Sl 130; Lc 14, 12-14) - Jesus disse ao que o tinha
convidado: "Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus
vizinhos ricos! Se o fizer, eles
poderão, por sua vez, convidá-lo,
e assim você será recompensado!
Mas, quando deres um banquete,
convida os pobres, os aleijados,
os mancos e os cegos! Feliz serás,
porque estes não têm como
retribuir! A tua recompensa virá
na Ressurreição dos justos!"
Recadinhos: - Preciso da ajuda de
Deus? - Como peço? - Retribuo a
infinita Bondade de Deus para
comigo? - Por que traem a Deus
aqueles que não caminham pelo
caminho que, através de Jesus, Ele nos indicou?
13963. Como fazer Caridade! - De nada serve fazer caridade a quem pode me pagar! Qual a recompensa que
espero receber? Se desejo recompensa deste mundo, estou buscando somente para este Mundo! Devo procurar
ser rico de dinheiro, ser reconhecido pela sociedade, e só me preocupar comigo e com os meus familiares e
amigos. Mas se quero o reconhecimento de Deus, devo fazer o que ensina Jesus!
Aprendo com Jesus que é quem pode me salvar, pois Deus O enviou para salvar ao Mundo! Tudo o que tenho,
o que possuo nesta vida, começando pela própria vida, foi Deus quem me deu. Tudo que eu imaginar, vem de
Deus ou porque Ele permite que aconteça. Se nada tenho, nada posso dar, é claro. Mas isso no plano material!
Caridade é ajudar a quem não pode me pagar. Afinal, o que Deus deseja é a comunhão de tudo que pertence a
Ele. Mas a Humanidade não quer entender as coisas de Deus, e vive na escuridão! Nada neste mundo é eterno!
Tudo passa, menos meu caminho para Deus! Ele me dará sua Graça de viver eternamente na Paz!
13964. Ação gratuita me aproxima de Deus! - A gratuidade tem sua força! A fraqueza se revela no interesseiro!
Tudo o que faz, faz por interesse pessoal, buscando retribuição, reconhecimento, vantagens, enquanto também é
possível agir de graça, sem interesses, de forma gratuita, sem busca de retribuição! Devo fazer tudo por Amor,
pelo bem de meu próximo. Devo agir sempre sem interesse pessoal. A ação gratuita me aproxima de Deus,
desfaz a força da violência e diminui as distâncias!
13965. O dom de Deus é gratuito! - O dom de Deus é gratuito! O início da Graça é gratuito, por isso é Graça.
Deus toma a iniciativa livremente, porque quer, por Amor! Ele começa dando Graça para que a boa ação seja
feita. Uma recompensa para as boas ações está preparada para a Ressurreição dos justos. Deus assim prometeu
para estimular nossa fraqueza. Não caminhamos, porém, em busca de recompensas! A boa ação contém uma
alegria que lhe é própria. O pobre, o coxo, o aleijado e o cego, aos quais proporcionamos um momento de
dignidade, são a alegria oculta na ação praticada! O banquete dos pobres na Terra é sinal do banquete do Céu,
onde tudo é Graça. Quem organiza o banquete para o pobre que não pode retribuir, sinaliza a gratuidade do
Amor que não espera retribuição, mas a aceita. O Evangelho (Lc 14, 12-14) me ensina que, para fazer o bem, o
cristão nunca deve esperar recompensa! Aqueles que estão preocupados com seus problemas, sem olhar para os
do próximo, não estão aptos para participar do banquete do Reino! Necessita de uma abertura a todos os seres
humanos e a todos os ideais de Humanidade!
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