“Vinde, a sós, para um lugar deserto” (Mc 6,31)

REFLEXÃO DO MÊS
Junho de 2019
“..quando vier o Espírito da verdade..” (Jo 16,13)
Junho é o mês do Espírito Santo. O tempo no qual Jesus quer iluminar o nosso
olhar e reforçar os nossos passos. As muitas coisas futuras que Ele não pode
dizer aos seus apóstolos que não eram capazes ainda de compreendê-las, serão
anunciadas pelo Espírito da Verdade. Quando vier, nos guiará passo a passo
rumo às realidades divinas. Nos permitirá ver com olhos novos, sobretudo com
coração novo, as bem-aventuranças eternas que nos esperam, o maravilhoso Céu
onde agora habitam os nossos amados filhos.
Não somos deixados sós com a nossa dor, órfãos dos nossos entes queridos, dos
nossos filhos que subiram ao Céu. O dom do Espírito, se escutado e acolhido
interiormente, autenticamente, nos abrirá o coração a uma nova e mais autêntica
relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Se a sua relação de amor habitar
em nós nascerá uma nova comunhão com os nossos filhos.
O Espírito da verdade, o Consolador nos dará consolação e nos fará descobrir
<aquelas coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais entraram no
coração de homem>, Isto é, aquela Sua pegada de amor divino que pôs no centro
do nosso coração. O Espírito a fará crescer e frutificar em nós para refleti-la
depois aos que se colocarem ao nosso lado. <Vede o amor, vede a Trindade>
(Santo Agostinho).
Rezemos
O meu coração está aberto ao grande dom do Espírito da verdade? O escuto e o
acolho ou estou curvado sobre minha dor a ponto de fechar-me aos sinais do
amor de Deus? Consigo contemplar com olhos novos cada dia a comunhão de
amor entre o Pai e o Filho e a imergir nesta santa realidade na qual vivem agora
os nossos filhos amados? Peçamos a Maria, Mãe Consoladora, para ajudar-nos a
fazer-nos ventre fecundo do fogo do amor da Santíssima Trindade, Pai, Filho e
Espírito Santo.
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