“Venite in disparte”
Mc 6,31

REFLEXÃO DO MÊS
SETEMBRO DE 2021
"Se alguém quiser ser o primeiro..." (Mc 9,35)
-

-

-

Setembro é o mês do <brotos de luz>. O tempo no qual Jesus nos chama
confidencialmente a si, como fez com os discípulos, para instruir-nos com
infinita doçura e paciência a pôr em ordem e a gerir com sabedoria as
nossas relações pondo sempre no centro da nossa vida a nossa verdadeira
missão: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último, o servo de todos.
Também a nós pode acontecer que, diante das realidades pascais
anunciadas por Jesus, endurecidos na grande dor pela morte d nosso filho,
não compreendemos. Removemos o anúncio. Antes, ostentamos créditos
diante de Deus e, descuidando do que o Espírito nos está sugerindo para
reconduzir-nos com nosso filho, pretendemos pôr o nosso “eu” em primeiro
lugar e de substituir-nos a Deus.
Jesus também hoje, com doçura e paciência infinita, nos convida ao Santo
Serviço, a ser felizes em ser humildes e dóceis, os últimos de todos, para
poder realizar a Sua vontade. Só assim poderemos entrar, já aqui e agora,
no seu Reino de amor, onde agora vivem os nossos filhos. Onde dar é
melhor do que receber, onde servir é melhor do que ser servido. E ser como
o <Servo>.

Rezemos
Sou reconhecido a Jesus <Servo sofredor e obediente> pelo grande exemplo que
nos deu? Diante de Deus ofereço a minha escuta e o meu serviço ou prefiro
sugerir eu a minha vontade e fazer-me servir por Ele? Desejo prestar o meu Santo
Serviço aos irmãos que tiveram a mesma experiência dolorosa que eu ou me sirvo
dela para as minhas necessidades pessoais? Peçamos a Maria, nossa Mãe
Consoladora para ajudar-nos a prestar o nosso Santo Serviço às famílias que nos
pedem ajuda.
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