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13970. Liturgia de 4º feira - 07/11/2018 - (Fl 2, 12-18; Sl 26; Lc 14, 25-33) - Uma grande multidão ia
acompanhando Jesus que, voltando-se para ela, disse: “Se alguém vem a
mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs
e até sua própria vida mais do que a Mim, não pode ser Meu discípulo!
E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser Meu
discípulo! "Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se
assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para
completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la,
todos os que a virem rirão dele, dizendo: “Este(a) começou a construir e
não foi capaz de terminar! Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à
guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil
homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação,
enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz! Da mesma forma, qualquer de vocês que não
renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo!”
Recadinhos: - Quais são as condições essenciais para seguir a Jesus? - Carrego minhas cruzes com firmeza na
oração? - Peço ajuda a Nossa Senhora para ter força na Fé? - Procuro me desapegar de certas coisas meramente
materiais? - A que santo ou santa mais me apego nos momentos de dores?
13971. Condições para seguir Jesus! - Jesus instrui os discípulos, apresentando as condições para seguí-Lo. Diz
que o seguimento deve ser decidido. Ele pede que odeie pais, mães, filhos e a própria vida. A palavra odiar
significa dar preferência, pois o hebraico não tem o verbo preferir. Jesus explica que seguí-Lo é mais importante.
Mas não dispensa o Amor à família e à vida! Seguindo Jesus, vamos amar mais a família e cuidar melhor da vida,
pois vencemos os pecados que destroem a ambos. Ele, que ensina o Amor, não vai propor ódio na vida!
13972. Carregando a cruz! - Jesus me pede que eu carregue minha cruz, indo atrás d´Ele. É uma missão
fundamental. Ir atrás de Jesus não é somente seguir seus passos, mas viver como Ele viveu! Não se trata de
sofrimento, mas de vida entregue, por Amor, para a Redenção do Mundo. Estou com Ele nessa missão. Para
fazer isso, diz Jesus, é preciso calcular bem se vou assumir com toda radicalidade e perseverança! Caso contrário,
vai ser como o rei que saiu para uma guerra e não mediu a força do inimigo! Vou ter que me entregar e negociar
a paz. Ou, como o outro que começou a construir uma torre e não calculou o quanto iria gastar e não deu conta
de continuar! Preciso calcular! Do mesmo modo devo agir se quero seguir a Jesus: ver como Jesus vai e assumir
para valer! Nos tempos de hoje, sinto dificuldades de cortar aquilo que impede o seguimento de Jesus.
13973. Seguimento radical! - Não posso seguir Jesus somente até certo ponto. O desapego que Jesus exige para
seguí-lo é o mesmo que realizou quando venceu as tentações do demônio. A proposta de Jesus mexe com meu
coração. Seguir a Jesus significa pegar a cruz: “Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não
pode ser meu discípulo!” Isso não significa o sofrimento, mas a totalidade da adesão ao Amor. O seguimento de
Jesus implica na renúncia e no desapego da vontade própria, como também dos bens, ídolos e projetos. Jesus
veio mostrar ao mundo uma nova maneira de valorizar o ser humano na sua dignidade, libertando-me de tudo o
que possa escravizar-me!
13974. A cruz! - A cruz é essencial para a vivência do Amor, porque amar nos traz consequências! Não é fácil
amar, nem tampouco é fácil assumir os encargos que o Amor me propõe. Sentar-se para calcular os gastos e ou
examinar as condições, é entregar-se à ação do Espírito Santo que é quem me capacita a deixar tudo e seguir a
Jesus como Seu discípulo! Assim, quando Jesus me diz “se alguém vem a mim…”, Ele quer me dizer que, se
quero segui-Lo, devo viver a Lei do Amor! Tenho que amar como Ele me ama! Viver como Ele viveu! Sofrer
como Ele sofreu! Pensar como Ele pensa!” A renúncia maior é olhar as coisas, julgar e encarar as pessoas,
desapegando-me do que não me leva a Deus! "A vida é uma luta contínua, e tenho que enfrentar as coisas que se
me apresentam com espírito de muita Fé!" (Irmã Dulce)
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