“Venite in disparte”
Mc 6,31

REFLEXÃO DO MÊS
Agosto de 2020
"...ficou repleta de Espírito Santo..." (Lc 1,41)
-

-

-

Agosto é o mês do <brotos de luz>. O tempo no qual Maria, Mulher
vestida de Sol, ícone e antecipação do nosso futuro destino de glória,
sinal de segura esperança e de consolação, nos escancara as portas
do Céu. A sua Assunção em alma e corpo nos anuncia as grandes
coisas que o Senhor preparou para ela e para os seus filhos. Para
cada um de nós, para cada homem e cada mulher na terra, no Céu.
Para os nossos amados filhos que estão com Ele.
Maria, nos está dizendo que, depois do longo e fatigoso peregrinar da
nossa vida, não só a alma, mas também o corpo será revestido de
Sol, transfigurado, se unidos a ela e ao seu Filho Jesus. Também
nós, mesmo recobertos por sombras escuras de dor e de morte,
mesmo envoltos pela opacidade de mil dúvidas, dia após dia, noite
após noite, contemplando a sua luz nos vestimos de luz e levamos à
luz os brotos de luz que já habitam em nós.
Acolhendo Maria na nossa casa, também nós seremos repletos de
Espírito Santo, revestidos de Sol, vitoriosos contra o dragão vermelho
do mal e da morte, grávidos de nova vida em botão. Como Isabel
sentiremos a vida nascente exultar no ventre do nosso coração e a
grande voz exclamaremos: <Bendita és tu entre as mulheres e
bendito o fruto do teu ventre>. Esta mesma saudação a levaremos no
abraço à irmã ou ao irmão que chora o próprio luto: <Tu és bendito,
grandes coisas o Senhor preparou para ti e para o teu amado filho,
vive o teu broto de luz>.

Rezemos
Vivo em plenitude o mistério de Maria Assunta ao Céu? Nela vejo só a Mãe que
perdeu o Filho ou também a herdeira de grandes coisas que o Senhor preparou
para todos os seus filhos, sem excluir nenhum? Estou consciente dos brotos de
luz que habitam no ventre do meu coração? Como os estou vivendo? Quando
procura levar consolação à irmã ou ao irmão atingido pelo luto consigo fazer
exultar o seu coração de uma nova vida nascente? Peçamos a Maria, nossa Mãe
Consoladora, para ajudar-nos a viver em profundidade e fecundidade o Mistério
da sua santa Assunção.
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