“Venite in disparte”
Mc 6,31

REFLEXÃO DO MÊS
Março de 2020
"Se tu conhecesses..." (Jo 4,10)
-

-

-

Março é o mês do <Conhecimento do dom>. O tempo no qual Jesus,
fonte de Água Viva, quer fazer-nos compreender a diferença abissal
entre as várias sedes humanas que dia pós dia atravessam a nossa
vida, frequentemente privadas de sentido, superficiais e limitadas,
ligadas ao momento, em relação à sede de eternidade que desde
sempre e para sempre está inscrita no profundo do nosso coração,
que dá sentido a todas as coisas, mesmo àquelas insensatas como a
morte.
Jesus nos convida a saciar a nossa sede de respostas aos infinitos
que acompanham a perda de um filho, de uma filha, de uma pessoa
querida através de um diálogo sincero, íntimo e pessoal com Ele,
Água Viva que escorre sem parar para a vida eterna, e não saciar-se
com consolações passageiras, com a água que causa ainda mais sede
e faz permanecer na morte.
Também hoje, como no passado com a Samaritana, Jesus nos está
esperando no poço da nossa existência, para pedir-nos a nossa água
em troca da Sua. Quer fazer-nos saborear a beleza dos tesouros
incalculáveis e inexauríveis que temos à disposição, os mesmos que
agora estão vivendo os nossos filhos no Céu. É Ele o verdadeiro Dom,
a Água Viva a encontrar e saciar-nos eternamente.

Rezemos
Consigo distinguir os benefícios da Água Viva que dura eternamente, daquela que
dura só um instante? Conheço o dom de Deus, isto é, a graça do seu Santo
Espírito, e Aquele que sacia a nossa sede de eternidade? As respostas aos meus
<por quês?> para a morte de meu filho as procuro em qualquer lugar ou Naquele
que venceu a morte e é a Resposta eterna a todas as perguntas? Peçamos a
Maria, nossa Mãe Consoladora, para ajudar-nos a parar no nosso poço interior
com Jesus e beber a sua Água Viva.
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