Adorar é olhar o mundo como um grande templo, sentir que todo o lugar e todo o
tempo ficam pequenos... porque o desejo de reconhecer a sua presença, em tudo,
cresce sempre mais.

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

Adorar é reconhecer-me como sacerdote, como “mediador”, como chamado a
retornar – com Cristo, por Cristo e em Cristo - este mundo à glória do Pai.
Adorar é cooperar na transformação do mundo.

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

24 de fevereiro de 2019

ADORAÇÃO
Centro que nos atrai e centro que nos expulsa

Adorar-te Senhor num pedaço de pão lembra-me que o mundo deve ser templocasa para que toda a humanidade possa viver a fraternidade sonhada por Ti e
reconhecê-lo como um presente que deve ser agradecido e posto nas tuas mãos.
Adorar compromete-nos nesta missão.
Cântico: Ocuparmo-nos mais, mais, muito mais, dos interesses de Jesus.

Registo
1.

Procura uma palavra que expresse o sentimento que fica em ti depois deste
tempo de adoração (paz, quietude, agitação, confiança, integração, descanso,
inquietude, alegria, preocupação…)

2.

A que me conduz? Escrevo um verbo que me ajude a expressar o que
provoca em mim o sentimento experimentado…

Exposição:
Não adores nunca ninguém mais que a Deus, não adores nunca ninguém mais
que a Deus, não adores nunca ninguém mais, não adores nunca ninguém mais
que a Deus, não adores nunca ninguém mais que a Deus.
Não escutes ...
Não contemples ...
Porque apenas Ele nos pode saciar, porque apenas Ele nos pode saciar
Não adores nunca ninguém mais, não escutes nunca ninguém mais,
não contemples nunca ninguém mais que a Deus.
DEIXAR QUE CRISTO NA EUCARISTIA SEJA O CENTRO QUE ATRAI…

Venho à tua Presença, Senhor da minha vida.
Adoro-Te, contemplo-Te e fico à espera.

Como a muitas pessoas no Evangelho, Tu me preguntas: “Que queres que faça
contigo?”
Em silêncio, exponho-Te a minha vida:
os meus projetos, as minhas preocupações, as minhas dúvidas, as minhas
incertezas.
Tu olhas-me, Senhor. E convidas-me a entrar dentro de Ti. Dentro de Ti
continuas a olhar-me e abençoas-me.
Acolhes “em ti” todo o meu ser, o meu ambiente vital, os meandros
escondidos da minha pessoa, que nem eu próprio conheço completamente.
Adoração
Cântico: Dentro de Deus devo estar e d’Ele receber tudo, receber tudo. (bis)
Em silêncio exponho-Te a vida das pessoas com quem me relaciono, daquelas
que mais amo ... E também daquelas de quem tenho mais dificuldade em
gostar, ou com as quais tive algum problema...
Diante da tua Presença coloco quem está mais afastado de Ti, aqueles que
não te conhecem ou não querem saber nada de Ti; aqueles que, na minha
limitação, não compreendo ou desconheço.
Tu olhas-me, Senhor. E convidas-me a entrar dentro de Ti, e a introduzi-los a
todos no teu Coração... a olhá-los “em Ti”.
Abençoa, Senhor, todas estas pessoas que coloco na tua Presença...
Olho-as em Ti, dentro do Teu Corpo, desse Corpo do qual eu também faço
parte... e o meu olhar transforma-se... e experimento que todos somos família
no Teu Corpo...
Sei que a minha vida está nas tuas mãos… Sei que a vida daqueles que amo,
misteriosamente também está. Sei que a vida daqueles a quem me custa
amar está em Ti, e misteriosamente também em mim...
A tua Presença transforma, conforta, vivifica, repara... e torna-nos um no
“Teu Corpo”. Olho para Ti, Senhor e adoro-Te.
Tu olhas para mim e amas-me.
Adoração
Cântico: Olha, olha e reconhece, olha y agradece, olha e crê em Mim. Olha,
olha e reconhece, olha y agradece EU VIVO EM TI.

CRISTO NA EUCARISTIA É O CENTRO QUE TE EXPULSA…
Tu olhas-me, Senhor, e convidas-me a ver em Ti a humanidade sofredora e
crucificada. A ver em Ti tantos corpos sujos e derrotados, os seus sonhos
destruídos, as suas esperanças frustradas, a solidão infinita de quem tem saudades
de um abraço…
Tu vieste ao mundo para lhes abrires o teu abraço, para lhes abrires o Teu Corpo...
e convidas-nos a entrar em Ti para partilhar espaços com todos eles.
Tu convidas-nos a deixar-Te entrar em nós, para contigo, deixá-los entrar também
a eles... que são o teu rosto, que são o Teu Corpo, que são também o nosso corpo.
Adoração
Cântico: Se não estou com os pobres e indefensos, não estou contigo, Senhor. Se os
mantenho da minha vida longe, não estou contigo, Senhor, ainda que faça oração.
Eles são o teu rosto: os famintos, os enfermos, os presos, os despidos de tudo, de
tudo. Eles são o teu rosto, eu diria mais perfeito, Tu, na noite da cruz, um deles.
Todos
Exponho diante de Ti o meu corpo cansado, fadigado, roto pela vida; cheio de
situações dolorosas, de problemas perante os quais me sinto impotente, de falta
de esperança, de debilidade, de pecado, de frustração e medo... próprios e alheios.
“Este é o meu corpo”, carregado de mundo, carregado de rostos, de povos… Este é
o meu corpo que vem a Ti para que Tu o modeles e o acolhas nesse “Teu Corpo
que se entrega”.
Cântico: Vem, não afastes de mim os olhos, chamo por ti de ti preciso, para que se
cumpra no mundo, o plano do Meu Pai.

CRISTO NA EUCARISTIA É O CENTRO DO COSMOS…
“Devo ter presente em todas as minhas ações que estou neste
mundo como num grande templo, e eu, como sacerdote dele devo
oferecer contínuo sacrifício e contínuo louvor, e sempre tudo para
maior glória de Deus” (Sta. Rafaela Maria)

