“Venite in disparte”
Mc 6,31

REFLEXÃO DO MÊS
Abril de 2018
"Então Jesus abriu a mente deles... " (Lc 24,45)
Abril é o mês da <Corporeidade do Ressuscitado> . O tempo no qual Jesus
deseja abir a nossa mente e o nosso coração às profecias anunciadas nas
Sagradas Escrituras. Ressuscitado da morte, aparece aos Seus discípulos, e hoje
a todos nós, no esplendor do seu novo estado, <em carne e osso>. Se faz visível
com um corpo real, consistente, igual ao que tinha durante a sua vida terrena,
mas diferente na substância, incorruptível, eterno, reconhecível somente com
olhos novos. Só com os olhos da fé. Só com os olhos do amor confiante.
Jesus não <vem> entre os discípulos, <está>, <é> com eles. Está já alí, ao lado
deles e, portanto, ao nosso lado. Se faz visível só a quem sabe reconhecê-lo. E é
belo, tranquilo, confortante saber que também os nossos filhos no Céu, com
Jesus, em Deus, têm mantida a sua identidade corpórea, têm um corpo igual
àquele de antes que tanto amamos, <em carne e osso>, hoje glorioso e, já aqui e
agora, estão aqui, ao nosso lado. Basta ter olhos novos para saber reconhecê-los.
Se da fase da rebelião, da dor cega, das culpas e dos temores, permitimos a Jesus
de abrir-nos para um além, podemos perceber a sua presença real ao nosso lado.
Sentimos dia após dia que nos confortam, nos iluminam, nos acompanham. Mais
nos aproximamos com fé do Mistério de Jesus Ressuscitado, da sua Palavra,
mais nos aproximamos da sua nova realidade. A proximidade torna-se encontro,
o encontro torna-se diálogo. Não lhes vemos com os nossos olhos, mas o
relacionamento íntimo com eles lhes faz sentir tão vivos e reais a ponto de fazer a
sua corporeidade quase visível.
Rezemos
Creio firmemente no mistério da ressurreição de Jesus? Quais são as minhas
dúvidas? Creio que meu filho, minha filha, como Jesus, tem seu corpo
transformado e transfigurado em relação ao que era antes? É o mesmo de antes,
mas é diferente de antes? Quais as transformações a ressurreição de Cristo
suscitou em mim? Sou testemunha credível e eficaz da ressurreição de Cristo?
Peçamos a Maria, nossa Mãe Consoladora, que esperou contra toda esperança e
creu nas promessas do Senhor, de tirar toda dúvida da nossa mente e do nosso
coração para que se abram ao grande mistério da Corporeidade de Jesus
Ressuscitado.
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