“Venite in disparte”
Mc 6,31

REFLEXÃO DO MÊS
Agosto de 2019
"...fez por mim grandes coisas" (Lc 1,49)
-

-

-

Agosto é o mês do <Coração Reconhecido>. O tempo no qual a
Palavra nos convida a uma pausa de silêncio interior, no espírito
além do corpo, para conceder à nossa alma um momento
contemplativo de paz e de oração. Um respiro mais amplo e profundo
do que de costume. Um espaço de silêncio que nos permitirá
encontrar o coração amoroso de um Pai que ama loucamente os seus
filhos e lhes cumula de todo bem, no Céu e na terra.
No centro deste tempo encontramos Maria Assunta ao Céu, “qual
sinal de segura esperança e de consolação” (LG 68), para qualquer
um que está envolvido nas sombras da dúvida e da desconfiança e
nos indica o caminho a percorrer. Como estrela luminosa vestida de
Sol, clareia a nossa noite terrena e nos convida a subir com ela acima
das coisas do mundo, para vê-las com olhos novos, do alto os
acontecimentos. Seguir o caminho que ela percorreu com uma escuta
dócil-confiante-fecunda da vontade do Pai e um Coração
Reconhecido.
Maria nos convida a viver o nosso tempo de espera imersos em uma
profunda e intensa gratidão ao Senhor, para o grande dom dos
nossos amados filhos, dos maravilhosos anos transcorridos com eles,
de ter vencido a morte com o seu imenso amor. Maria nos convida a
abandonarmo-nos a Ele, à sua vontade e junto a ela, com Coração
Reconhecido, também nós elevar o nosso canto de louvor: <... o
Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome...>.

Rezemos
Quais são os pequenos gestos quotidianos que posso fazer para demonstrar ao
Senhor a minha gratidão? Permito-lhes transformar o meu coração? Reconheço a
minha quotidiana ingratidão para com Ele que deu a vida por mim e por meu
filho? Neste tempo de repouso consigo obter maiores espaços para adorá-Lo e
agradecê-Lo? Peçamos a Maria Assunta ao Céu, para ajudar-nos a ter maior
docilidade e confiança n’Ele e poder também nós engrandecermos o Senhor com
coração reconhecido pelas grandes coisas que fez por nós e pelos nossos amados
filhos.
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