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

REFLEXÃO DO MÊS
FEVEREIRO DE 2020
“Eu, porém, vos digo...” (Mt 5,22)
Fevereiro é o mês do <Pleno Cumprimento>. O tempo no qual Jesus nos conduz
pela via da interioridade, à fonte da vida nova, para dar pleno cumprimento ao
nosso caminho de fé. Nos convida a uma <perturbadora libertação>: reconduzir
ao coração valores, princípios, lógicas e comportamentos, à luz das Bemaventuranças para não ser mais escravos de rígidas regras, mas seus amados
irmãos, filhos do mesmo Pai. Particularmente, se estamos no pranto pela morte
de um filho, de uma filha, de uma pessoa querida, Jesus nos pede uma confiança
total n’Ele, capaz de superar todo limite humano e de levar-nos ao nosso pleno
cumprimento. Mesmo a morte então se torna coisa boa, início de vida nova para
os nossos entes queridos que estão no Céu e também para nós na terra,
verdadeira <bem-aventurança>. Jesus não nos pede para ignorar as leis, os
ensinamentos recebidos e os princípios adquiridos, mas para vivê-los em
profundidade e autenticidade, dentro da nossa consciência, com sinceridade de
coração, purificados pelo amor. É, portanto, necessário que coração, mente,
mãos, olhos, língua, desejos, vontade sejam puros. Ele mesmo, então, através do
seu Santo Espírito, do alto da Cruz, nos dará graça sobre graças e nos fará novos
segundo a sua Lei Nova, que é o Amor.
Rezemos
Compreendi a importância de viver com autenticidade as regras e princípios de fé
adquiridos através da sinceridade do coração? Estou consciente de que o Pleno
Cumprimento traçado por Jesus no meu caminho de fé é um convite a viver já,
aqui e agora, uma antecipação da eternidade em comunhão com os meus entes
queridos no Céu? A bem-aventurança de quem está no pranto está sempre
presente nos meus dias e nas minhas noites? Peçamos a Maria, nossa Mãe
Consoladora, para ajudar-nos a saborear o Pleno Cumprimento indicado por
Jesus, fonte de toda consolação.
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