Felizes os que caminham juntos,
na procura comunitária dum Reino de Vida Nova e Fraternidade Reparada.
Os que se ajudam nos bons e nos maus momentos,
os que aprendem que podem mais juntos do que sozinhos.
Felizes TODOS os que pensam primeiro nos outros
e que encontram a sua alegria e o sentido da vida
em trabalhar pelos outros, pelo Reino e pelo Senhor vivo no meio de nós.
Felizes TODOS os que trabalham pelos pobres.
Pelos deslocados, pelos migrantes. Com coração de pobre.
Contemplando diariamente a morte injusta, dolorosa,
estampada nos rostros das crianças esquecidas, sem saúde, nem educação,
nem brinquedos.
Crianças violadas, vítimas do tráfico humano.

III ASSEMBLEIA INTERNACIONAL
“Família ACI em saída:
Cuidando da Casa Comum.
Atendendo os mais desfavorecidos.”
Madrid, 24 fev - 2 março, 2019

Família ACI, Dom do Espírito…
Família para o mundo.

24 de fevereiro de 2019

ORAÇÃO INICIAL DA ASSEMBLEIA
Queres viver connosco uma grande aventura?

Felizes os que vivem solidariamente, partilhando o pouco que têm.
E os que fazem parte do mundo dos que não contam
nos números ou estatísticas.
Felizes os que amam o irmão concreto.
Felizes os que ensinam, os que trabalham para que todos aprendam,
sem distinção de cor, pele ou dinheiro.
Felizes os que partilham os seus bens, os dons - presentes de Deus,
para viver como irmãos e o demonstrá-lo na prática.
Os que não guardam com egoísmo, mas que oferecem e partilham.
FELIZES OS QUE VIVEM O PRIMEIRO MANDAMENTO
QUE É O AMOR A DEUS NO IRMÃO.
E nestes dias, neste século, felizes os que
encontram que este amor se revela num
caminho: ser solidário, SER SOLIDÁRIO.

Queremos um mundo... fraterno
Espírito Santo,
Vem e ajuda-nos a construir,
com fidelidade,
os nossos desejos.
Os homens e mulheres de hoje
precisam dos sonhos
que temos como FACI.
Queremos um mundo
onde trabalhar seja uma alegria,
e não só uma obrigação;
onde para respirar
não precisemos de máscaras,
onde, para além de comer,
possamos sorrir.

Queremos um mundo sem tensões,
onde a guerra
não seja a última palavra,
onde a vida não seja maltratada,
onde as crianças possam brincar,
rir, correr.
Queremos um mundo mais humano,
onde, para seguir em frente,
não tenhamos que converter-nos
em máquinas
e onde não nos
afoguem as tristezas,
as inseguranças,
os medos em relação ao futuro.

Queremos um mundo mais próximo,
onde possamos dar as mãos
uns aos outros, onde possamos
contagiar-nos de esperança,
onde possamos sentir-nos
realmente irmãos.
Espírito Santo,
faz resplandecer a tua luz
no nosso espírito; infunde o amor
nos nossos corações;
sustenta o nosso corpo débil,
afasta de nós o inimigo,
dá-nos a paz,
para que iluminados por Ti,
evitemos todo o mal
e possamos amar com generosidade.

Verdadeiramente acreditamos …
Lucas 10, 21-24

Nesse mesmo instante, Jesus estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo
e disse: «Bendigo-te, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque escondeste estas
coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai,
porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai; e ninguém
conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele
a quem o Filho houver por bem revelar-lho.» Voltando-se, depois, para os
discípulos, disse-lhes em particular: «Felizes os olhos que veem o que estais a
ver. Porque - digo-vos - muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não
o viram, ouvir o que ouvis e não o ouviram!»
Reflexão
Estas palavras de Jesus, todos as podemos aplicar a nós próprios, uma vez que
os nossos olhos veem e os nossos ouvidos podem ouvir a realidade do Reino
presente entre nós. Deus revelou-nos no Seu Filho o grande amor que nos tem,
e agora é o Filho quem nos revela o Pai, e com Ele somos capazes de
experimentar o amor de Deus nas nossas vidas.
Vejamos as coisas boas e positivas dos outros, para atrair o reino entre nós!

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos,
que Eu hei de aliviar-vos.
Naquele momento Jesus exclamou: «Vinde a mim, todos os que estais cansados
e oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei
de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para
o vosso espírito. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.»
Mt. 11, 28-30

PARA A VIDA
- São realmente consoladoras as palavras de Jesus para quem O quiser escutar
no fundo do seu ser, do seu coração!
Porque o cansaço e a opressão formam parte do caminhar humano. Qualquer
proposta de alento, de alívio nessa situação, é um dom e algo que nos anima e
estimula. Jesus propõe-Se reanimar-nos, aliviar-nos, consolar-nos. É o Seu
convite e oferta.
- Mas... que curioso! Só os simples e os humildes o poderão captar e entender, e
por isso mesmo, aceitar o Seu convite. E com que força! Estar unidos a Ele, no
mesmo jugo, passando pelo que Ele passou, sentindo a Sua proximidade, o Seu
“alento”… no esforço comum, é o convite grandioso que nos propõe este
evangelho. Aqui nos encontramos, tu e eu.

Como te sentes diante destas propostas e convites?
Não achas que valem apena?
É muito bom sentirmo-nos acompanhados, animados, estimulados.

Felizes os que dão a vida pelos outros.
Os que trabalham pela justiça desejada
Os que constroem o Reino nos lugares mais longínquos.
Os que, de forma anónima, sem aparecer nos jornais,
entregam a sua vida para que outros vivam mais e melhor.

