QUARESMA 2015 -

CAMINHO DE ALEGRIA

6ªSemana: A caminho da PÁSCOA!
DOMINGO de RAMOS:
Jesus chega a Jerusalém. A multidão aclama-O e, juntamente com muitos dos que O acompanham, esperam dele um
gesto de poder que acabe com tantos anos de dor e domínio romano. No entanto, Jesus entra na cidade montado num
jumentinho, o animal de trabalho quotidiano. O Seu caminho não é o do poder, mas o do amor até à morte.
Acompanhemos Jesus nesta semana. Esta é a SUA SEMANA!
Chegou a Sua hora! Jesus que nós conhecemos tão bem e que amamos. Jesus que
viveu no meio dos homens e que arrastou multidões.
“Felizes os pobres porque é deles o Reino dos Céus”.
“Os teus pecados estão perdoados”.
“Salvou-te a tua fé: vai em paz”.
“Todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será
exaltado”.
“Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei”
Que maravilha é a VIDA de Jesus!
É este Jesus que nos encanta, que nos entusiasma, que nos faz acreditar no BEM e na PAZ, que nos faz querer mais da
nossa própria vida.
Jesus que se aproximou dos pobres, dos doentes, dos pecadores … que perdoou, que tocou, que amou …
É este Jesus que nós amamos, é por este Jesus que nós sentimos PAIXÃO.
E é este Jesus que vai agora entrar na PAIXÃO. Que vai mostrar que o Seu Amor, as Suas Palavras, as Suas atitudes são para
sempre.
É este Jesus que nós amamos e que agora vamos acompanhar na Sua hora.
Deixemos que o nosso CORAÇÃO se centre em Jesus. Procuremos sentir com Jesus, aprendamos a viver como Ele.
O Evangelho - Mc. 14,1-72.15,1-47
Do Papa Francisco (Mensagem Quaresma 2015):
A missão é aquilo que o amor não pode calar. A Igreja segue Jesus Cristo pela estrada que a conduz a cada homem, até
aos confins da terra (cf.Act1,8). Assim podemos ver, no nosso próximo, o irmão e a irmã pelos quais Cristo morreu e
ressuscitou. Tudo aquilo que recebemos, recebemo-lo também para eles. E, vice-versa, tudo o que estes irmãos possuem é
um dom para a Igreja e para a humanidade inteira.
Amados irmãos e irmãs, como desejo que os lugares onde a Igreja se manifesta, particularmente as nossas paróquias e as
nossas comunidades, se tornem ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença!
De Santa Rafaela Maria:
“E tudo, sempre, para maior glória de Deus, que é o fim para que nos pôs neste mundo!”
“Faz da tua vida um contínuo ato de amor e oferece ao Senhor toda a tua existência, dando-Lhe contínuo louvor por toda a
beleza das coisas!”
Pedimos a graça de partilharmos com Jesus a dor, a confusão, o sofrimento.
 Jesus sabia o que O esperava em Jerusalém. Jesus convida-os a percorrer com Ele o caminho que conduz ao lugar onde
vai levar até ao fim, por Amor, a Sua missão. Convida-me também, a mim, a ir com Ele a Jerusalém, a acompanhá-lo
neste momento da Sua vida. É uma viagem longa e certamente dura, … mas ao lado de quem se ama o caminho é
sempre menos cansativo e é mais fácil de superar as dificuldades... Como vou responder a este convite?
ORAÇÃO
Acompanhemos Jesus …
que ousou dizer a Verdade, defender os pobres, gritar contra a injustiça;
que afirmou que a maior prova de amor é dar a vida;
que disse que o grão de trigo se não cair à terra e não morrer não dá vida;
que ousou ensinar o amor aos inimigos, o perdão aos traidores, a bênção aos caluniadores;
que ousou convidar ao perdão até setenta vezes sete;
que declarou felizes os que sabem ter coração indulgente e pacífico;
que se proclamou Bom Pastor, que dava a vida pelas Suas ovelhas;
que disse: “Não ameis o mundo” e afirmou que o mundo O odiava por cumprir a vontade do Pai.
Acompanhemos Jesus…

