QUARESMA 2015 -

CAMINHO DE ALEGRIA

5ªSemana: AS CURVAS no caminho!
Se o grão de trigo cai na terra e morre, dá muito fruto.

Do Evangelho (Jo. 12, 20-33):
Entre os que tinham subido a Jerusalém à Festa para a adoração, havia alguns
gregos. Estes foram ter com Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediam-lhe:
«Senhor, nós queremos ver Jesus!» Filipe foi dizer isto a André; André e Filipe
foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora de se revelar a glória
do Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo, lançado
à terra, não morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá muito fruto. Quem se ama a si
mesmo, perde-se; quem se despreza a si mesmo, neste mundo, assegura para si a
vida eterna. Se alguém me serve, que me siga, e onde Eu estiver, aí estará também
o meu servo. Se alguém me servir, o Pai há-de honrá-lo. Agora a minha alma está
perturbada. E que hei-de Eu dizer? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente
para esta hora é que Eu vim! Pai, manifesta a tua glória!» Veio, então, uma voz do
Céu: «Já a manifestei e voltarei a manifestá-la!» Entre as pessoas presentes, que
escutaram, uns diziam que tinha sido um trovão; outros diziam: «Foi um Anjo
que lhe falou!» Jesus respondeu: «Esta voz não veio por causa de mim, mas por
amor de vós. Agora é o julgamento deste mundo; agora é que o dominador deste mundo vai ser lançado fora. E Eu,
quando for erguido da terra, atrairei todos a mim.» Dizia isto dando a entender de que espécie de morte havia de morrer.
Do Papa Francisco (Mensagem Quaresma 2015):
A Quaresma é um tempo propício para nos deixarmos servir por Cristo e, deste modo, tornarmo-nos como Ele. Verificase isto quando ouvimos a Palavra de Deus e recebemos os sacramentos, nomeadamente a Eucaristia. Nesta, tornamo-nos
naquilo que recebemos: o corpo de Cristo. Neste corpo, não encontra lugar a tal indiferença que, com tanta frequência,
parece apoderar-se dos nossos corações; porque, quem é de Cristo, pertence a um único corpo e, n’Ele, um não olha com
indiferença o outro. «Assim, se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros; se um membro é honrado, todos os
membros participam da sua alegria» (1 Cor12,26).
De Santa Rafaela Maria:
“Nas dificuldades não te esqueças de que só Deus permanece, e não faltará com nada a quem n'Ele confia."
“A obra maior que posso fazer pelo meu Deus é esta: entregar-me à sua santíssima vontade sem pôr o mais pequeno
estorvo.”
“Só em Jesus, por Jesus e para Jesus, toda a minha vida e todo o meu coração, e para sempre.”
Pedimos a graça d0 conhecimento interno de Jesus Cristo, para mais amá-Lo e segui-Lo
 Do que necessito para ir adquirindo este conhecimento interno de Jesus?
 Jesus, no evangelho fala-nos de SERVIÇO, e o Papa diz-nos que a Quaresma é um tempo propício para nos deixarmos
servir por Cristo e assim conseguirmos ser como Ele. Sou servidor dos outros? Como definiria este serviço?

ORAÇÃO
Porque tu o quiseste, estou aqui Senhor. Em teu nome.
Não fui eu que vim, mas tu absorveste-me na espiral de amor que tens por todos nós.
Ninguém se consegue aproximar de ti, sem que inteiramente o abraces, o faças teu.
Sem lhe roubares nada, dando-lhe tudo.
Desde os pés à cabeça, sou presente teu, espírito que voa e corpo que prende.
Não podes mais sair deste mundo.
Inundaste-me (Rom 5,5) e, cheio de ti, vou-te semeando, e ao mesmo tempo vou-me
semeando como grão de trigo em meus irmãos. Não quero ficar só.
O teu rosto, procurarei, Senhor. Até te dizer: Pai!
Mas, só te encontrarei, quando a todos conseguir dizer: irmão!
P. Ignacio Iglesias sj

