“Venite in disparte”
Mc 6,31

REFLEXÃO DO MÊS
Julho de 2019
"Tu te preocupas e andas agitada..." (Lc 10,41)
-

Julho é o mês da <Melhor Parte>. O tempo no qual Jesus nos indica
o caminho interior a percorrer se queremos verdadeiramente seguir
os Seus caminhos e alcançar já aqui e agora os nossos amados filhos
no Céu. Entra nas nossas casas, no nosso quotidiano, na intimidade
das nossas relações para melhorar o relacionamento com Ele e com
os irmãos que pouco a pouco põe ao nosso lado. Deseja levar à luz a
nossa <Melhor Parte>.

-

Quantas vezes, em vez disso, nós a sufocamos, mesmo no nosso
caminho de fé e de oração, deixando-nos levar pelas tantas
preocupações que encontramos, decidindo nós as prioridades dos
nossos compromissos? Quantas vezes nos agitamos para demonstrar
a nossa eficiência em vez de acolher e colocá-lo no centro dos nossos
pensamentos, das nossas ações. Em vez de escutar da Sua doce Voz
palavras de vida eterna e guardá-las no coração?

-

Jesus, porém, não deseja fazer-nos permanecer imóveis diante Dele
como estátuas sem vida e sem coração. Deseja que nos façamos
ventres fecundos das suas palavras de vida, capazes de acolher e
saborear a Sua divina presença, as promessas de horizontes novos,
para dar sentido novo a tudo o que fazemos. Mesmo as coisas banais
de casa, a preparação de uma refeição por exemplo, tornam-se atos
de fraterna acolhida, de amor, de consolação para quem está ao lado.

Rezemos
Diante de tantas dificuldades diárias consigo manter o meu olhar fixo sobre
Jesus ou me deixo aprisionar por mil preocupações? Peço a Ele conselho, luz,
força ou procuro enfrentar as coisas do meu modo, preso à agitação? Sou
consciente de que, preocupando-me e agitando-me, em vez de ocupar-me dos
vários compromissos e dificuldades, sufoco a <Melhor Parte> de mim? Peçamos à
nossa Mãe Consoladora para ajudar-nos a pôr sempre Jesus no centro dos
nossos pensamentos e das nossas ações em cada momento da nossa vida.
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