“Venite in disparte”
Mc 6,31

REFLEXÃO DO MÊS
Janeiro de 2019
"...e manifestou a sua glória..." (Jo 2,11)
-

Janeiro é o mês da <Vida Nova>. O tempo no qual Jesus nos convida a
prestar a máxima atenção aos sinais que põe no caminho que leva ao Céu,
rumo àquele jubiloso abraço sem fim que teremos com Ele e com todos os
nossos amados filhos. Maria, Mãe amorosa e primorosa, nos recomenda a
fazer sempre qualquer coisa que Ele nos pedir, sem reservas, sem limites
ou condições, na plena confiança n’Ele, como servos humildes e
obedientes.

-

Todos nós experimentamos o tremendo e intransponível vazio que deixou a
subida ao Céu de nosso filho ou de filha. Como as talhas de pedra descritas
no Evangelho de João nas bodas de Caná estávamos petrificados de dor,
esvaziados de sentido e de futuro, espoliados de todo gérmen de vida e
ainda mais da alegria despreocupada de antes. E exatamente no cume
deste momento assim dramático Jesus nos surpreende e nos convida a
uma festa de núpcias, a iniciar uma Vida Nova com Ele, o esposo.

-

Convida-nos a transformar-nos em Seus servos fiéis e obedientes e a
preencher o nosso vazio com a Água purificadora do Batismo para renascer
e a Vida Nova. Com o seu Santo Espírito, Ele mesmo transformará a Água,
que somos nós, em Vinho Novo que é Ele, para inflamar-nos com o Seu
amor envolvente que cura toda ferida. Nos transfigura, nos inebria, nos dá
alegria plena e nos lança nos Seus braços, nos braços de nossos filhos.
Feliz Ano Novo de Vida Nova!

Rezemos
O que significa para mim viver uma Vida Nova? Estou ainda ligado ao “homem
velho” ou sou projetado na direção do “homem novo” que está surgindo em mim?
Sou fiel e obediente àquilo que Ele me dirá? O relacionamento que tenho com
Jesus é um relacionamento esponsal? O que é que me impede de participar da
festa de núpcias e de beber o Vinho Novo? Peçamos a Maria, nossa Mãe
Consoladora, para acompanhar-nos no novo ano de 2019 e Jesus, Vida Nova,
nasça e cresça em nós.
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