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Jesus mostra-se aos Apóstolos como é no Céu: glorioso, luminoso, triunfante, vencedor. E fá-lo a
fim de os preparar para suportar a Paixão, o escândalo da Cruz, porque eles não conseguiam
compreender que Jesus seria morto como um criminoso, não o podiam entender. Pensavam que
Jesus fosse um libertador, mas como são os libertadores terrenos, aqueles que vencem batalhas
e são sempre triunfantes.

Mas o caminho de Jesus é outro: Jesus triunfa através da humilhação, da humilhação da Cruz.
Mas dado que isto seria um escândalo para eles, Jesus mostra-lhes o que vem depois, o que vem
após a Cruz, o que nos espera a todos. Esta glória e este Céu. E isto é muito bonito! É deveras
bonito porque Jesus — e ouvi bem isto — nos prepara sempre para a provação. De um modo ou
de outro, mas esta é a mensagem: prepara-nos sempre. Dá-nos a força para ir em frente nos
momentos de provação e para os vencer com a sua força. Jesus não nos deixa sozinhos nas
provas da vida: prepara-nos sempre, ajuda-nos, como preparou a eles [aos discípulos], com a
visão da sua glória. E assim, sucessivamente, eles recordaram-se deste [momento] para suportar
o peso da humilhação. Esta é a primeira coisa que a Igreja nos ensina: Jesus prepara-nos
sempre para as provações, e nas provas permanece ao nosso lado, não nos deixa sós. Nunca!

Eis o segundo elemento que podemos captar das palavras de Deus: «Este é o meu Filho muito
amado. Escutai-o!». Esta é a mensagem que o Pai transmite aos Apóstolos. A mensagem de
Jesus consiste em prepará-los, mostrando-lhes a sua glória; a mensagem do Pai é: “Escutai-o!”.

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/events/event.dir.html/content/vaticanevents/pt/2018/2/25/visita-parrocchia-sangelasio.html


Não há instante da vida que não possa ser vivido plenamente, ouvindo Jesus. Nos momentos
bonitos, parai e ouvi Jesus; nas horas tristes, parai e ouvi Jesus. Este é o caminho. Ele dir-nos-á
o que devemos fazer. Sempre!

E vamos em frente na Quaresma, com estas duas coisas: nas provações recordemo-nos da glória
de Jesus, ou seja, daquilo que nos espera; que Jesus está sempre presente com aquela glória
para nos dar força. E durante a vida inteira, escutai Jesus, o que nos diz Jesus: Ele fala-nos
sempre no Evangelho, na liturgia, ou então no coração.

Na vida quotidiana talvez tenhamos problemas ou devamos resolver muitas questões. Façamos
esta pergunta: o que me diz Jesus hoje? E procuremos ouvir a voz de Jesus, a inspiração de
dentro. E assim sigamos o conselho do Pai: «Este é o meu Filho muito amado. Escutai-o!».
Nossa Senhora dar-nos-á o segundo conselho, em Caná da Galileia, quando se verifica o milagre
da água [transformada] em vinho. O que diz Nossa Senhora? «Fazei aquilo que Ele vos disser».
Ouvir Jesus e fazer aquilo que Ele diz: este é o caminho certo. Avançar com a recordação da
glória de Jesus, com este conselho: ouvir Jesus e fazer o que Ele nos diz!
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