“Vinde num lugar à parte”
Mc 6,31

Reflexão do mês
Dezembro de 2017
"...O Senhor me enviou..." (Is 61, 1)
Dezembro é o mês do <Mandato>.
O tempo no qual a Palavra prepara o coração e a mente para a vinda do Senhor, Jesus Cristo, nosso
Salvador e Consolador. Aquele que foi consagrado com a unção do Espírito do Senhor e mandado a
levar o feliz anúncio a quem tem o coração ferido. Foi enviado a pôr um diadema sobre nossas
cabeças em vez de cinzas, para transformar o nosso luto em uma dança alegre. Ele venceu a morte!
Trouxe vida nova aos nossos filhos no Céu e a todos nós na terra.
Quando a solidão, a inimizade, as incompreensões, as dificuldades quotidianas que aprisionam o
coração, mas mais ainda, quando a dor pela morte de um filho ou de uma pessoa que amamos nos
lança em caminhos escuros, sem saída, sem esperança e nos sentimos destinados a permanecer
fechados para sempre em uma prisão sombria, levantemos os olhos para o Céu e estendamos a
nossa mão para o Senhor que vem. Vem com os nossos filhos para libertar-nos das nossas
escravidões, das nossas misérias, de tudo o que escraviza a mente, o coração, os afetos e as
relações. Nós somos seus!
Se, de fato, queremos ser seus discípulos e caminhar nos seus caminhos de salvação para abraçar os
nossos entes queridos que estão com Ele no Céu, seremos unidos pelo Espírito do Senhor e
enviados a levar o feliz anúncio a quem se encontra ainda na sombra da morte, a enfaixar as feridas
dos corações despedaçados, para proclamar a liberdade a quem se deixa escravizar pelo mundo.
Então a nossa alma se alegrará plenamente no Senhor junto a todos aqueles que estão n’Ele, os
nossos amados filhos e nossos entes queridos. Será o nosso verdadeiro dies natalis, o nosso
verdadeiro nascimento. Um santo Natal a todas as famílias!
Rezemos
Quando estou envolvido pelas trevas da sombra da morte consigo levantar os olhos para o Céu e
estender a mão para o Salvador? Consigo, com sua ajuda, libertar o coração das inúmeras
escravidões que o meu egoísmo me causa? Sinto no profundo do coração que, através daquele
lutuoso evento, o Espírito do Senhor me consagrou com a unção e me enviou para levar o feliz
anúncio às irmãs e aos irmãos que vivem a mesma experiência dolorosa que eu? Peçamos a Maria,
nossa Mãe Consoladora, para ajudar-nos a fazer nascer dentro de nós Jesus, aquele gérmen de vida
nova em que vivem agora os nossos entes queridos no Céu.
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