“Venite in disparte”
Mc 6,31

REFLEXÃO DO MÊS
fevereiro de 2018

“ ..E ele ficou no deserto durante quarenta dias..” (Mc 1,13)
Fevereiro é o mês da <Prova>. O tempo no qual Jesus, <depois que foi batizado no
Jordão por João, viu abrir-se o Céu e o Espírito descer sobre Ele como uma pomba e veio
uma voz do Céu: “Tu és o meu Filho amado: em ti está o meu agrado”>. E é também o
tempo para cada um de nós, convidados a renovar o nosso batismo, que abre o nosso
céu e nos faz saborear a beleza de um amor infinito capaz de superar também a morte.
E <rapidamente>, isto é, assim que aceitamos com fé que somos filhos, somos colocados
à prova. Por quarenta dias somos convidados pelo Espírito a medir-nos com a
autenticidade do nosso <sim>, no nosso deserto pessoal, tentados pelos nossos limites,
pela nossa fragilidade quotidiana, porque somente a percepção do nosso limite permite
ao Senhor revelar-nos o que somos chamados a ser, a nossa realidade, a nossa verdade,
a nossa vocação, a nossa missão.
O Espírito, porém, nos fortalece, não nos deixa sós: Jesus está conosco! Desde que Ele
habitou no deserto o transformou em terra de bênção e de salvação. Mesmo o lugar mais
impenetrável, de solidão, de angústia e de morte, com Ele se transforma em lugar de vida
verdadeira, em um belíssimo jardim florido. Se durante a nossa quaresma caminharmos
junto d’Ele também na provação mais dura e impossível se torna possível respirarmos
todos os dias a graça que nos permite saborear em plenitude a alegria da ressurreição
abraçados aos nossos filhos que nos olham do Céu.
Rezemos:
É Jesus a luz do meu caminho quaresmal? Procuro viver esses quarenta dias como
tempo oportuno para redescobrir o meu relacionamento íntimo e filial com o Pai? Faço
deserto de todas as inutilidades e distrações que quotidianamente me obscurecem o
caminho? No decorrer do quotidiano de problemas e afãs consigo tirar todos os dias pelo
menos uma hora de silêncio para escutar somente a sua Voz? Peçamos a Maria, nossa
Mãe Consoladora, para ajudar-nos a transformar também o nosso árido deserto em um
belíssimo jardim florido.
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