“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Reflexão do mês
Maio de 2016
“Ele vos ensinará tudo…” (Jo 14,26)
Maio é o mês da <mestre interior>. >. O tempo no qual Jesus, no seu discurso de adeus, nos
envolve, protege, sustenta, conduz, penetra, transfigura, regenera, entregando-nos a sua herança mais
preciosa: o seu Santo Espírito. É o nosso Mestre Interior, o Paráclito, Aquele <que está ao lado>, e
que permanecerá conosco para sempre, nos ensinará tudo e nos fará recordar tudo aquilo que nos
disse. Mesmo quando desaparece da vista dos seus discípulos e sobe ao céu, o seu Espírito de amor
está sempre presente, <permanece, ensina, faz recordar> e nos acompanha ao longo de nossos dias.
São os milagres do amor! O amor é para sempre, não morre nunca, não pode morrer. <O amor
possui uma intenção que permite escutar sem sons e de ver no invisível. Isto não é imaginar a pessoa
querida assim como era, antes é aceitá-la transformada, como é agora. Jesus ressuscitado, quando a
sua amiga Maria quer abraçá-lo com força, lhe pede para não tocá-lo (Jo 20,17) para conduzi-la a
um encontro diferente>. (Santo Padre Francisco, Amoris Laetitia, n° 255). Assim acontece também
quando nosso filho ou nossa filha ou uma pessoa cara a nós desaparece da nossa vista e sobe ao
céu. Eles estão sempre conosco. Os nossos entes queridos não nos deixam jamais, não nos deixam
mais, permanecem conosco, ainda que em uma dimensão diferente. Estão mais vivos que nunca e
nos acompanham. Tomam morada estável dentro de nós e nos conduzem às coisas eternas. Isso nos
garante Jesus: <Ainda que que desapareça da vossa vista eu farei morada estável dentro de vós e não
vos deixarei mais>. O seu Espírito Santo é então a nossa âncora de salvação, a nossa estrela polar, a
nossa árvore mestra, o nosso Mestre interior, Aquele que é capaz de nos fazer navegar nas águas mais
tempestuosas e levar-nos ao porto seguro. Nós devemos somente acolhê-lo, guardá-lo no coração,
escutá-lo, permanecer n’Ele. Portanto, não devemos temer nenhum mal, o amor é capaz de superar
todo obstáculo, todo mal, toda dificuldade, até a morte. E Jesus nos assegura ainda: <Eu venci a morte
com o amor! Quem permanece no meu amor, vive para sempre>.
Rezando
Estou consciente da estupenda herança que Jesus me fez antes de subir ao Céu? Tenho plena
confiança na poderosa força regeneradora que habita em mim e é capaz de vencer até a morte?
Consigo abrir o coração ao grande dom da presença do Espírito Santo em mim? Peçamos a Maria,
nossa Mãe Consoladora para ajudar-nos a dilatar o coração para receber a efusão do Santo Espírito de
Deus e ser testemunhas credíveis e eficazes do seu amor para com os nossos irmãos.

