Aprofundar as fontes do
Carisma, para motivar e
concretizar ser “Família em
saída”, como nos convida o
Papa Francisco

28 de Fevereiro 2021

SEGUNDA SEMANA DA QUARESMA
Os Evangelhos sinópticos — Mateus, Marcos e Lucas—
incluiem uma cena que pode parecer enigmática: Jesus
sobe a uma montanha junto a três dos seus discípulos,
transforma a sua aparência diante deles, interage com
dois personagens do Antigo Testamento, uma nuvem
cobre a montanha, uma voz fala desde a nuvem e
depois tudo volta à normalidade (ver Mt. 17:1–9, Mc.
9:2–10, Lc. 9:28–36).
Sem dúvida, a transfiguração é uma cena surpreendente, que conduz a três afirmações:
1.Jesus é o Filho de Deus: A transfiguração cumpre a função de confirmar que Jesus é nada
mais, nada menos do que Filho de Deus.
2.Jesus é o Messias: a transfiguração não só confirma a identidade de Jesus, mas também nos
dá uma informação específica sobre a razão da sua vinda, ou seja, da sua missão.
3.Jesus será glorificado e nós junto a Ele: a glória de Jesus antecipada na transfiguração não é
só para Jesus. Pela misericórdia e a graça sublime de Deus, nós que colocámos a nossa Fé em
Cristo, também seremos glorificados.
O Evangelho da trasfiguração ensina-nos a reconhecermo-nos como discípulos de Jesus, participantes na
sua missão e chamados a sermos glorificados junto e Ele.
Esta semana somos convidados a viver a experiência da transfiguração desde a dimensão: “Família ACI,
Dom do Espírito… Família para o mundo” Jesus convida-nos a sairmos de nós mesmos e a subir com Ele à
montanha.”
“Ao olhar para a realidade do nosso mundo, fere-nos no fundo do coração, a situação da mobilidade
humana, de que são vítimas mais de 68 milhões de personas. Desejamos implicarmo-nos nesta realidade
e complicarmos a vida para fazer o pouco que possamos, mas tudo o que pudermos…como o Bom
Samaritano.
Desejamos que o nosso modo de estar no mundo seja desde baixo, desde a perspectiva das vítimas,
deixando que sejam elas próprias as protagonistas das suas vidas.
Deixando-nos afectar desde dentro, abrindo a nossa sensibilidade à dor dos outros.
Estando próximos, colocando-nos ao lado de quem sofre, acompanhando a sua vida. Com os outros e
nestes outros, os membros da Família ACI têm um lugar principal. Desejamos dar novos passos na missão
que partilhamos.
Esta Assembleia recolhe os lemas das duas Assembleias anteriores: “Família ACI, dom do Espirito…Família
para mundo” e concretiza-os através do lema: “Família ACI em saída em dois aspetos: Cuidado da casa
comum e atender os mais desfavorecidos”
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dispostos a viver a
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