“Vinde, a sós, para um lugar deserto” (Mc 6,31)

REFLEXÃO DO MÊS
Março de 2019
“Este é o meu Fillho... Escutai o que ele diz!” (Lc 9,35)
Março é o mês da ˂escuta˃. O tempo no qual Jesus nos leva pela mão e nos
conduz sobre um Alto Monte, no Céu, onde agora vivem os nossos filhos amados.
Da obscura prisão na qual nos fechou a grande dor pela sua morte, agora somos
todos convidados a segui-Lo confiantes a atravessar com Ele o limite do Mistério
e deixar-nos transportar para o Reino. No mundo de Deus. No lugar encantador
de horizontes sem limites que ˂só têm por limites o amor e a luz˃.
Jesus nos convida a libertar-nos de todas as escórias que pesam e ofuscam o
nosso passo. Longe das falsas luzes, dos falsos profetas, das falsas metas para
viver somente com Ele, por Ele e n’Ele. Então os olhos da mente e do coração se
abrirão ao amor de Deus, para as maravilhas que o Pai preparou para todos nós,
˂que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais
pressentiu˃ (1Cor 2,9).
Se no centro dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, de cada momento da
nossa vida colocamos Jesus, o Filho predileto, o Eleito, o Amado, descobriremos o
verdadeiro Rosto de Deus. Ele somente tem palavras de vida eterna. Ele somente
é Caminho, Verdade e Vida. Ele somente nos pode conduzir verdadeiramente aos
nossos filhos para viver antecipadamente o Paraíso, já aqui e agora, como eles no
Céu, assim nós na terra. O seu esplendor se refletirá sobre nós e o levaremos ao
irmão e irmã ainda envolvidos pelas trevas: ESCUTEMO-LO, AMEMO-LO,
SIGAMO-LO!
Rezemos
Quando me assaltam dúvidas, pensamentos tenebrosos e insidiosos, procuro
respostas imediatas nas palavras dos outros ou subo sobre o monte com Jesus,
em oração, à escuta da sua Palavra? Nos momentos de escuridão consigo erguer
os olhos para o Céu e pedir ajuda? Consigo decifrar o esplendor do amor
abençoante de Deus que deu seu Filho para a felicidade eterna minha e de meu
filho? Peçamos a Maria, nossa Mãe Consoladora, para ensinar-nos a escutar
Jesus e acompanhar-nos durante a nossa transfiguração interior para enchernos de toda luz e calor.
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