“Venite in disparte”
Mc 6,31

REFLEXÃO DO MÊS
Maio de 2018
"uma núvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo" (At 1,9)
Maio é o mês da <Presença Transcendente>. O tempo no qual a liturgia nos faz viver, já
aqui e agora, as <coisas do alto>. Como os Apóstolos, somos convidados a ir além dos
nossos olhares e permitir ao Espírito que nos dê a sabedoria do coração. <Mães, pais –
ainda hoje os dois homens de brancas vestes nos repetem – por que vos obstinais em ver
as coisas com os vossos olhos? Não podeis mais do que ver uma densa núvem diante de
vós que obscurece o além, o maravilhoso mundo de Deus, onde agora vivem os vossos
filhos>.
Embora Jesus tenha subido ao Céu envolto por uma núvem, não está ausente. Ainda que
não o vejamos com os nossos olhos, está mais presente do que nunca. Transformou-se
numa presença transcendente, real, concreta, mais íntima a nós do quanto somos a nós
mesmos. Se antes era visível a poucos, agora, mediante o seu Santo Espírito, pode estar
com todos, para todos, em todos. Assim os nossos filhos que subiram com Ele ao Céu.
Não estão ausentes, mas mais presentes que antes. Mais próximos e íntimos que antes
Agora estão sempre ao nosso lado. Conosco, para nós, em nós.
Agora os nossos filhos entraram em um relacionamento constante e definitivo com Deus.
Refletem o Seu Rosto e nos indicam o caminho a percorrer. Transformaram-se numa
Presença Transcendente que ilumina os nossos passos. Nos confortam nos momentos
difíceis, nos dão força nos momentos fatigosos, nos protegem de todo mal e nos aplainam
o caminho. Nos convidam a contemplar a imensa beleza paradisíaca que eles estão já
saboreando, mas sobretudo, a realizar a nossa vocação: ser testemunhas credíveis
daquela eterna relação de amor que Jesus nos doou. Uma ponte bendizente que une
terra e céu, nós e os nossos filhos, em um único abraço: a comunhão dos santos.
Rezemos
Vivo a <Presença Transcendente> de meu filho ou vejo diante de mim uma núvem densa
que me obscurece a sua nova presença, o evento acontecido, o passado, o presente, o
futuro? Creio que a potência do Espírito de Jesus ressuscitado e elevado ao Céu
derrubou toda barreira entre o aqui e o além? Como vivo a Comunhão dos santos?
Peçamos a Maria, nossa Mãe Consoladora para ajudar-nos a compreender a qual destino
de glória Deus nos chamou a tornar-nos filhos no Filho e a realizar com alegria a nossa
especial missão no mundo: ser reflexo credível de Jesus ressuscitado elevado ao Céu.
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