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13975. Liturgia de 5ª feira - 08/11/2018 - (Fl 3, 3-8a; Sl 104; Lc 15, 1-10) - Chegavam até Jesus publicanos e
pecadores para O ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam,
dizendo: Este recebe pecadores, e come com eles. E Ele lhes
apresentou esta parábola: “Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas,
e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai
procurar a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre
os ombros, jubiloso e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos,
dizendo-lhes: “Alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha
perdida! Digo-vos que assim haverá alegria no Céu por um pecador
que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não
necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo dez
dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E,
achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida! Por
isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte”
Recadinhos: - Posso dizer que Deus conquistou meu coração? - Sou como uma ovelha perdida do rebanho de
Cristo? - Alegro-me pelo retorno de um irmão que se desgarrou de Seu rebanho? - Sou a moedinha que volta
para o banco da Providência? - Já tive ações das quais me arrependi de ter feito? - Muitas?
13976. Dracma! - A Parábola da dracma perdida é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, apesar de
aparecer em apenas um dos evangelhos, o de São Lucas. Uma mulher procura uma moeda perdida. Trata-se da
menor moeda daquele tempo. Deus é comparado com a mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu,
não importando seu valor. Ela tinha 9 moedas e se empenha ainda em procurar a outra. Acende a lâmpada, varre
a casa, e a procura diligentemente. Faz uma verdadeira faxina, não deixa um só canto sem ser revistado em busca
da pequena moeda que se perdeu. Quando a encontra, reúne as amigas e convida a que se alegrem com ela. Do
mesmo modo há grande alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende!”
13977. Deus conquista seu povo! - Quando alguém faz algo errado, se afasta de Deus, é como se se escondesse
de Deus! Por isso essa afirmação de Jesus. A respeito de se esconder de Deus, temos o exemplo de Adão e Eva,
quando desobedeceram a Deus (Gn 3, 8). Deus vai novamente conquistar seu povo que tinha se afastado (livro
de Oséias 2, 14). Deus atrai seu povo para si, o leva ao deserto e lhe fala ao coração. Há um crescimento na
busca de Deus pelos que se afastam. Se na da Ovelha perdida é a alegria de Deus por encontrar uma ovelha que
se perdeu, na da dracma perdida é a alegria pela menor das moedas que é encontrada pelo ser humano pecador.
É a história do filho pródigo: Há alegria e festa por um filho que se arrepende e retorna!
13978. A ovelha perdida! - Jesus, para exemplificar o Amor de Deus por aqueles que estão perdidos, usa a
história de um homem que cuidava de cem ovelhas, mas que acaba perdendo uma delas. Ele, sem hesitar, deixa
as noventa e que estão a salvo e vai à procura daquela que se afastou do rebanho. Quando a encontra, faz festa
pela conquista de achar a ovelha que estava perdida! Cada ovelha é preciosa! Muitos poderão dizer que esse
homem da parábola foi negligente por deixar suas noventa e nove ovelhas e ir atrás de apenas uma que estava
perdida! Mas o ensino que Jesus quer nos dar é que para Deus, cada ovelha é preciosa! Assim, cada vida é muito
preciosa aos olhos de Deus! Está aí o porquê Jesus ter dado Sua própria Vida em resgate de Suas ovelhas que
estavam perdidas e tê-las resgatado!
13979. A ovelha perdida merece maior atenção! - As ovelhas que não estão perdidas não precisam do mesmo
cuidado que a que está perdida! Quando uma ovelha está perdida ela passa a necessitar de mais atenção. Ela
precisa de mais cuidados, de correção, de amparo, de instrução! Nesse sentido, o homem da parábola age
corretamente como alguém que deseja ver sua ovelha novamente encontrada! Assim é com Deus, que busca
Suas ovelhas desgarradas a fim de vê-las em Sua presença novamente! E é evidente que elas precisam de mais
cuidados que aquelas que não estão perdidas!
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