“Jovem, Eu te digo, levanta-te!”
Caderno de temas 2021/2022
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Setembro
Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus;
Ele os criou homem e mulher
Outubro
Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias?
Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te, e ficarás purificado
Novembro
Tomar-vos-ei para mim como povo e Eu serei para vós Deus,
e reconhecereis que Eu sou o SENHOR, vosso Deus,
que vos fez sair do peso dos carregamentos do Egipto
Dezembro
Eu creio, Senhor
Janeiro
Levanta-te e vai. A tua fé te salvou
Fevereiro
Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados
Março
Jovem, Eu te ordeno: Levanta-te
Abril
Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres no teu Reino.
Ele respondeu-lhe: Em verdade te digo: hoje estarás comigo no Paraíso.
Maio
Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou:
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda!
Junho
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia
Julho
Balanço
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Introdução
Querido equipista,
É com muita alegria que te apresentamos mais um caderno de temas!
A primeira ideia que vos gostávamos de deixar parte de uma coisa que o nosso
antigo Responsável Nacional nos disse em Maio do ano passado: estamos em
pleno tempo de reconstrução. A Igreja sofreu muito com estes últimos anos de
pandemia. E as equipas, como membros integrantes das Igreja que são, sofreram
– e sofrem – com a ela. Sofremos com os encontros – nacionais e internacionais –
que não aconteceram. Sofremos com as peregrinações que não chegaram a partir.
Sofremos com as reuniões sucessivamente adiadas. Sofremos com a sobrecarga
de zoom. Sofremos cada vez que não nos podemos juntar numa Igreja para rezar
com a nossa Mãe. Sofremos cada vez que não pudemos ver aquele amigo de quem
tivemos tantas saudades!
Mas quem sofre com fé, não sofre da mesma maneira. Em primeiro lugar, sabemos
que não sofremos sozinhos. Sabemos que Jesus e Nossa Senhora nos acompanham
a todos enquanto movimento, e a cada um de nós enquanto filhos muito amados
por Deus. Sabemos que Deus se fez homem e que morreu por todos e cada um de
nós. Que nos amou – e ama! – até ao fim. De facto, “Caiu a chuva, engrossaram os
rios, sopraram os ventos (…)”, mas a nossa casa, as EJNS (e a Igreja em geral!) não
caiu, “porque estava fundada sobre a rocha”. E essa rocha é Cristo.
E isto ajudou-nos a ver como cada circunstância da nossa vida pode ser vivida com
Jesus, como pode ser ocasião de conversão do nosso coração. Quanto aos últimos
dois anos em particular, ajudaram-nos, no mínimo, a sentir na pele que, como
dizia o Papa Francisco, estamos todos no mesmo barco, e que qualquer ilusão de
autossuficiência é isso mesmo: uma ilusão!
Posto isto, vai chegando a hora de a Igreja e as Equipas retomarem a sua vida normal!
Claro que esta “vida normal” não deve ser sinónimo de esquecimento das muitas
lições que aprendemos ao longo destes últimos dois anos. Há que aproveitar aquilo
que vivemos para que a nossa Fé cresça e amadureça; para que o nosso coração
seja, a cada dia que passa, mais humilde e mais agradecido; para que nunca, mas
mesmo nunca, deixemos que a Esperança em Cristo e na Igreja morra em nós.
Com este caderno, quisemos que este ano que aí vem fosse marcado pelas
experiências de cura e de conversão que foram acontecendo ao longo do Antigo e
do Novo Testamento. Quisemos que, mês a mês, fossemos, em equipa, deixando
que se acendesse no nosso coração a chama da reconstrução. Chama esta que
não parte de nós, mas de Cristo! A nós, jovens, cabe ouvir Jesus que nos chama:
“Jovem, eu te digo, levanta-te!”.
Queridos Equipistas: hoje, mais do que nunca, o Mundo precisa de amor; precisa do
amor; precisa de Cristo. E a Igreja precisa de nós!
O vosso Secretariado Nacional
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Setembro

“Deus criou o ser humano
à sua imagem, criou-o à
imagem de Deus; Ele os criou
homem e mulher.”
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Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à
imagem de Deus; Ele os criou homem e mulher.
Oração Inicial
Junto de Ti, Senhor,
Sempre quero ficar.
Este grito de amor,
Sei que vais escutar.
A noite desce escura,
Minh’alma se perturba.
P’la fé eu fique aqui,
Junto de Ti
Junto de Ti, Senhor,
Sempre quero ficar.
Ninguém vê minha dor,
só Tu a vês, Senhor
Pão vivo e verdadeiro
Só Tu paz podes dar
E em paz eu fico aqui
Junto de Ti.
Qui, presso a te

Tema
“(…) Depois, Deus disse: «Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa
semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela
terra.» Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus;
Ele os criou homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: «Crescei e
multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra.» Deus
disse: «Também vos dou todas as ervas com semente que existem à superfície
da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos
sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus
e a todos os seres vivos que existem e se movem sobre a terra, igualmente
dou por alimento toda a erva verde que a terra produzir.» E assim aconteceu.
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Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Assim, surgiu a tarde e,
em seguida, a manhã: foi o sexto dia.
(...)
A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o SENHOR
Deus fizera; e disse à mulher: «É verdade ter-vos Deus proibido comer o fruto
de alguma árvore do jardim?» A mulher respondeu-lhe: «Podemos comer o
fruto das árvores do jardim; mas, quanto ao fruto da árvore que está no meio
do jardim, Deus disse: ‘Nunca o deveis comer, nem sequer tocar nele, pois,
se o fizerdes, morrereis. ‘A serpente retorquiu à mulher: ‘Não, não morrereis;
5porque Deus sabe que, no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos
olhos e sereis como Deus, ficareis a conhecer o bem e o mal‘.»
Vendo a mulher que o fruto da árvore devia ser bom para comer, pois era de
atraente aspecto e precioso para esclarecer a inteligência, agarrou do fruto,
comeu, deu dele também a seu marido, que estava junto dela, e ele também
comeu.
Então, abriram-se os olhos aos dois e, reconhecendo que estavam nus,
coseram folhas de figueira umas às outras e colocaram-nas, como se fossem
cinturas, à volta dos rins.
Ouviram, então, a voz do SENHOR Deus, que percorria o jardim pela brisa da
tarde, e o homem e a sua mulher logo se esconderam do SENHOR Deus, por
entre o arvoredo do jardim.”
(Passagens do primeiro e terceiro capítulos do Livro do Genesis)

O grande primeiro milagre, o primeiro “levanta-te”, ainda que possa passar
despercebido, foi o de Deus aquando da criação do Homem.
Um “levanta-te” de um Pai que, por “superabundância” de amor, nos dá a
vida, ao trazer-nos à existência, num espaço e num tempo determinados, e,
simultaneamente nos dá a vida verdadeira, a eterna, apontando para onde ir.
É importante que isto fique claro nos nossos corações: Deus criou-nos por
amor, e para o amor nos destinou.

Deus criou o homem à sua imagem e semelhança
Adão e Eva, criados e muito amados por Deus, sabiam que apenas lhes era
vedado por Deus comer do fruto da árvore que estava no meio do Jardim.
Esta proibição não se trata de um “capricho” de Deus. A “árvore de conhecer
o bem e o mal” evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem,
como criatura, deve livremente reconhecer e confiadamente respeitar. O
homem depende do Criador.” (CIC 396)
No entanto, os nossos pais, Adão e Eva, seduzidos pela serpente “(…) Deus
sabe que, no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis
como Deus, ficareis a conhecer o bem e o mal (…)” e desejando ser como
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Deus, decidem, num rasgo de orgulho e soberba, comer o fruto. Deixam
morrer no seu coração a confiança no seu Criador. Neste instante, o pecado
entrou no mundo, e nos corações dos homens. É misteriosa esta permissão
divina da actividade do demónio no mundo. Mas – e nunca nos esqueça-mos
disto! - “nós sabemos que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que
O amam” (Rm 8, 28).
E, desde logo sofrem as consequências do pecado, as suas almas são
destituídas da graça divina original, assim como dos dons sobrenaturais –
imortalidade, impassibilidade, integridade. Há uma questão, muitas vezes
incompreendida, que é importante que fique clara. A morte é uma condição
humana que não é fruto directo da criação, mas da liberdade. Deus não fez o
pecado. Deus não fez o homem para pecar. Deus criou o homem para a vida!
A morte entrou no mundo pela sedução do maligno e pelo pecado do homem,
que usou mal sua liberdade.
Há, desde então, um desejo profundo da humanidade de se voltar a unir a
Deus, uma necessidade de uma cura, de voltar à vida, à fonte. Um desejo que
está presente, mas que não é bem interpretado. E, por isso a este desejo
sobrepõe-se tantas vezes a vontade confusa e ilusória de querer ser como
Deus, em vez de querer estar com Deus. Isto faz-nos abandonar a fé, a
caridade e a esperança. Afasta-nos do caminho da santidade.
Homem pecador, Deus misericordioso
Deus nunca deixa de se preocupar de cada vez que o homem faz um mau uso
da sua liberdade.
Vale a pena notar a aqui a imensidão do amor de Deus. Deus, que sabe
perfeitamente aquilo de que o homem precisa para se realizar – no limite, o
amor –, nunca o forçou. Sabe que o amor, o amor verdadeiro, tem que partir
da liberdade. E, se achamos que isto não afecta Deus, na sua omnipotência,
desenganemo-nos. O amor não correspondido (o pecado é, entre outras
coisas, uma negação, uma não correspondência ao amor de Deus) é sempre
fonte de sofrimento.
Como vimos, o pecado original foi um desafio a Deus, nascido do orgulho
do homem. Mas “Deus surpreende sempre”, como não se cansa de nos
dizer o nosso Papa Francisco. De facto, “Deus recorre ao caminho contrário,
humilhando-se, em Cristo, até à miséria do ser humano e à morte na cruz.
Desse modo, torna a abrir-nos a porta que nos permite regressar a Deus e
nos faz reconhecer o orgulho como o verdadeiro núcleo de todos os pecados”
(Papa Bento XVI). Daí que o novo testamento seja chave fundamental para
se perceber bem o livro do Génesis – e, diga-se de passagem, todo o Antigo
Testamento.
Deus não desiste nos chamar a Ele. Ao nosso orgulho, Jesus responde com
a sua essência: o amor. Faz um apelo constante à vida. Pede-nos que nos
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arrependamos e deixemos que Deus nos liberte do pecado que nos prende
e que torna cada vez mais difícil (embora nunca impossível!) voltar. E quem
faz este incentivo à vida, é nem mais nem menos do que Aquele que É a fonte
primeira da vida!
Deus espera
Ao longo de toda história da humanidade, Deus espera pacientemente por
resposta. Algo que nos parece tão pouco, para Deus (de forma incompreensível
para as nossas lógicas humanas) é bastante.
A passagem do filho pródigo reflete bem esta relação. O Pai até pode
perceber que aquilo que realmente move o seu filho a regressar talvez não
seja necessariamente o arrependimento das suas faltas para com ele - a sua
ganância, o seu pecado -, mas o medo de morrer à fome caso não voltasse.
No entanto, este amor que é tão frágil, tão volátil, tão imperfeito, é aceite por
Deus. Aliás, não só há uma espera deste Pai pelo regresso do filho pecador,
como um ir ao seu encontro! Mal o pai avista o regresso do filho ao longo,
imediatamente corre, de braços abertos, para o abraçar.
Também ao longo do Antigo Testamento somos convidados a acompanhar
a história do povo escolhido por Deus, cuja tendência para o pecado tantas
vezes leva a melhor. No entanto, Deus nunca desiste de ir restabelecendo a
aliança com o seu povo. Que o diga o Senhor Cruxificado.
Deus diz “levanta-te”
“Tanto amou Deus o mundo, que lhe entregou o seu Filho Unigénito, a fim de
que todo o que nele cê não se perca, mas tenha a vida eterna” (Jo, 3 16:17)
Deus “não quebra a cana rachada nem apaga o pavio que ainda fumega”, e
não deixa do nos convidar para que, pela sua graça, nos aproximemos dele.
De facto, na sua infinita misericórdia, Deus sensibiliza-se perante o Homem
pecador ao ponto de se fazer homem, para dar a sua vida na cruz, como que
num último e eterno grito “levanta-te”, elevando ao extremo esta história de
amor, a maior do mundo.
Deus não nos puxa
O Senhor pede-nos que nos levantemos, mas sempre num pleno respeito
pela liberdade. Não nos puxa contra a nossa vontade, mas não deixa de nos
estender a mão para que, com ele, consigamos voltar a caminhar.
A nós, cabe-nos permanecer deitados ou levantarmo-nos. A nossa liberdade
joga-se a cada momento da nossa vida. Por maior que seja a mancha do pecado
original, nunca perdemos a capacidade de, em cada momento, reconhecer e,
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se assim o quisermos, aderir ao bem.
Como tão bem disse o Papa Bento XVI, “Cristo está junto de cada um de
nós, para sempre. Cada um de nós pode tratá-l’O por tu; qualquer um pode
chamá-l’O. O Senhor está sempre ao alcance da nossa voz. Ainda que nos
afastemos d’Ele interiormente, para que vivamos de costas viradas para Ele,
Ele está sempre à nossa espera conserva-Se perto de nós”. (Papa Bento XVI)

Pontos de Discussão
•

Já me tinha apercebido do profundo milagre que é estar vivo? Ou quando
ouço falar das conversas de Deus com os profetas ou os milagres de
Jesus penso “se visse isto acontecer, se estivesse lá, acreditava”?

•

Acredito no poder da oração, que é aí onde Deus me diz “levanta-te”?
Sou humilde quando rezo? Ou desisto muitas vezes por achar que o que
eu quero ou como eu quero nunca acontece?

•

Ao ouvir o “levanta-te” que Deus me dirige, como Nossa Senhora,
desinstalo-me e parto para fazer a Sua vontade? Já houve pedidos
específicos que neguei, situações em que fiquei a “dormir”?

Pontos de Oração
•

Aqui propõe-se uma pequena oração pessoal. Os pontos de oração
podem ter por base uma passagem da Bíblia (p.e. das Cartas de Paulo)
ou alguma meditação de algum livro em que se acaba com uma pequena
reflexão para ser partilhada em equipa.

Proposta de Ponto de Esforço
•

No nosso dia-a-dia atribulado, com escola, faculdade, trabalho, jogos de
paddle, copos com amigos, idas à praia, jantar em família, corridas ao pé
do rio, e com tudo o que nos rodeia, lembrarmo-nos de Deus e agradecer
o dom da vida.

•

Ir, num dia de semana, a uma missa “à mão” e agradecer o tanto que nos
é dado.
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Para aprofundar
•

Livro do Génesis

•

A Fé Explicada (primeira parte capítulos I-V), Leo J. Trese

•

Josef Ratzinger (Papa Bento XVI), Deus e o Mundo, pags 79, 80, 81, 82

Oração Final
Tarde te amei!
Tarde Te amei, ó Beleza tão antiga e tão nova!
Tarde demais eu Te amei!
Eis que estavas dentro, e eu, fora – e fora Te buscava,
e me lançava disforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que
criaste.
Estavas comigo, e eu não estava Contigo.
Seguravam-me longe de Ti as coisas que não existiriam senão em Ti.
Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez.
Brilhaste, resplandeceste, e a Tua Luz afugentou minha cegueira.
Tarde te amei, Santo Agostinho
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Outubro

“Se o profeta te dissesse
alguma grande coisa,
porventura não a farias?
Quanto mais, dizendo-te ele:
Lava-te, e ficarás purificado.”
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Se o profeta te dissesse alguma grande
coisa, porventura não a farias? Quanto mais,
dizendo-te ele: Lava-te, e ficarás purificado.

Oração Inicial
Senhor Jesus,
ensina-me a ser generoso,
ensina-me a servir-Te como mereces,
a dar e não calcular o custo,
a lutar e não dar importância às feridas,
a trabalhar e não procurar descanso,
a servir e não pedir recompensa,
senão a de saber que faço a Tua vontade.
Santo Inácio de Loyola

Tema
“(…) Chegou, pois, Naaman com o seu carro e os seus cavalos e parou à porta de
Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: «Vai, lava-te sete vezes no
Jordão e a tua carne ficará limpa.» Naaman, despeitado, retirou-se, dizendo:
«Pensava que ele sairia a receber-me e, diante de mim, invocaria o SENHOR,
seu Deus, colocaria a sua mão no lugar infectado e me curaria da lepra.
Porventura, os rios de Damasco, o Abaná e o Parpar, não são acaso melhores
do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar limpo?»
E, virando costas, retirou-se indignado. Mas os seus servos aproximaram-se
dele e disseram-lhe: «Meu pai, mesmo que o profeta te tivesse mandado uma
coisa difícil, não a deverias fazer? Quanto mais agora, ao dizer-te: ‘Lava-te e
ficarás curado.’» Naaman desceu ao Jordão e lavou-se sete vezes, como lhe
ordenara o homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a de uma criança
e ficou limpo. Voltou, então, ao homem de Deus com toda a sua comitiva;
entrou, apresentou-se diante dele e disse: «Reconheço agora que não há
outro Deus em toda a Terra, senão o de Israel”
(2 Reis, 5 9:15)
Neste mês de Outubro, contemplamos a gratuidade de Deus, que Ama
primeiro, Ama totalmente e Ama sem condições. Diz o escravo de Naamã
ao seu senhor, contagiado por Lepra, que foi mandado pelo profeta Eliseu
banhar-se no Rio Jordão para se curar: “Se o profeta te dissesse alguma
grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-
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te, e ficarás purificado.” Naamã esperava um ritual mágico, uma expressão
grandiosa de Deus que o curasse, mas o profeta apenas lhe pediu um simples
gesto: que se lavasse, e ficaria curado.
No encontro com Cristo, percebemos que são grandes feitos ou méritos
que nos permitem conquistar o Seu Amor – somos amados por Ele na nossa
pequenez, chamados a amar gratuitamente e a responder ao Amor de Deus
com a nossa vida.
O Amor de Deus por nós
“Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro.” (1 João 4:19)
Todos sabemos amar, mas não somos como Deus, que ama sem considerar
as consequências, até ao fim, diz-nos o Papa Francisco. Na última ceia,
Jesus ajoelha-se humildemente para lavar os pés aos seus amigos, algo que
apenas os escravos faziam. Colocando-nos no lugar dos apóstolos, como não
compreender a sensação de indignidade diante do dom recebido? “Nunca me
lavarás os pés!” (Jo 13, 8). Pedro tinha razão em sentir-se indigno, mas o que
Jesus lhe mostra é que não é por o merecer que lhe lava os pés, mas sim para
o salvar. A Misericórdia é a absoluta gratuidade com que Deus nos escolheu:
“Não fostes vós que Me escolhestes, fui Eu que vos escolhi.” (Jo 15, 16).
Todos os dias, Deus envia-nos pequenas e grandes graças, inúmeras
pequenas e grandes alegrias, muitas vezes através dos outros, e quer dar-nos
o maior dom de todos – a Salvação. Fá-lo sabendo que nunca nada do que lhe
possamos retribuir igualará o seu Dom. Mais, sabe que pelo caminho vamos
rejeitar a sua Graça, porque somos pecadores. Mas dá-se inteiro, ainda assim,
porque o seu amor é gratuito.
Contempla a grande alegria de redescobrir que a Graça nos é dada de graça, e
que é na nossa fraqueza que Jesus manifesta a sua grandeza.
O nosso amor a Deus
“Ama totalmente aquele que totalmente se deu por teu amor” (Santa Clara
de Assis)
O papa Bento XVI diz-nos que “Dado que Deus foi o primeiro a amar-nos (cf. 1
Jo 4, 10), agora o amor já não é apenas um «mandamento», mas é a resposta
ao dom do amor com que Deus vem ao nosso encontro.”
O nosso amor a Deus não é condição do Seu Amor (Ele vai amar-nos mesmo
que o desprezemos), mas é a reposta necessária. Deus pede-nos que, em
resposta ao seu amor, lhe entreguemos um coração inteiro. “Deus não quer
um coração dividido. Quer tudo ou nada.” (Santa Teresinha do Menino Jesus).
É difícil compreender que o Amor possa ser gratuito e exigente ao mesmo
tempo, esse é o mistério que contemplamos no encontro pessoal com Cristo.
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Há uma alegria imensa no Céu sempre que correspondemos a Deus com um
gesto de amor, com um gesto silencioso, desinteressado, anónimo de serviço
ao próximo, ou oferecendo qualquer sofrimento, por mais pequeno que seja,
por amor a Deus.
“Saibamos pois conservar prisioneiro este Deus que Se faz mendigo do nosso
amor. (...) Ah! se fosse preciso fazer grandes coisas, quanto seríamos para
lastimar?... Mas como somos felizes visto que Jesus se deixa prender pelas
mais pequeninas ...” (Santa Teresinha do Menino Jesus)
Se procurarmos imitar Jesus, Ele vai moldar-nos à Sua imagem, como um
verdadeiro mestre no Amor. Ele pede-nos tudo, mas primeiro dá-nos tudo,
dá-Se todo, dá-nos as graças necessárias e ensina-nos a Amar. Pede-lhe que
te guie, passo a passo, neste caminho.
O nosso amor pelos outros
“Recebestes de graça, dai de graça” (Mt 10:8)
“Quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos,
nem os parentes, nem os vizinhos ricos. Porque, por sua vez, eles te convidarão
e assim te retribuirão. Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os
aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não têm com que te
retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos.” (Lc 14, 7-14)
Jesus não se limita a amar-nos gratuitamente – convida-nos a experimentar
um amor gratuito pelos outros. Estaríamos dispostos a colocar o amor como
critério último de todas as nossas decisões, ainda que nada recebêssemos
em troca neste mundo? Tantas vezes fazemos o bem esperando, no íntimo,
ser notados por esse gesto, e sentimo-nos injustiçados quando passamos
despercebidos. Peçamos a Jesus que purifique as nossas intenções!
O amor Cristão é exigente, e não deixa espaço para o amor próprio. Certa vez
que Santa Teresa de Calcutá cuidava gentilmente das feridas de um leproso,
um turista disse-lhe: “não faria isso nem que me pagassem um milhão de
dólares”. Santa Teresa respondeu-lhe: “O senhor não daria banho num leproso
nem por um milhão de dólares? Eu também não. Só por amor se pode dar
banho num leproso”.
Ao descobrir que somos amados sem medida, além das nossas falhas,
encontramos a alegria de ser testemunhas da gratuidade do Amor, e de
entregarmos a nossa vida à semelhança de Jesus. “A alegria evangelizadora
refulge sempre sobre o horizonte da memória agradecida: é uma graça que
precisamos de pedir. Os Apóstolos nunca mais esqueceram o momento em
que Jesus lhes tocou o coração” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium).
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Nossa Senhora – Mãe do Amor Gratuito
“Pôs os olhos na humildade da sua serva.” (Magnificat)
Nossa Senhora, que amou a Deus incondicionalmente, como uma mãe ama um
filho, não deixou de se sentir também indigna do Amor de Deus. No entanto,
o Magnificat, oração que rezamos em cada reunião nas Equipas, é o canto de
alegria de uma alma que, sabendo-se pequena e frágil, responde de todo o
coração ao Amor desinteressado de Deus.
Também por nós, seus filhos, Nossa Senhora nutre um Amor incondicional.
Com ela como guia, de olhos postos em Cristo, podemos aprender a acolher a
misericórdia de Deus, e curados como Naamã, alcançar a alegria da Santidade.
Assim, tal como Naamã foi curado por um simples banho nas águas do Jordão,
também cada um de nós pode encontrar o Amor transformador de Cristo
praticando pequenos atos de confiança. Neste mês de Outubro, somos
convidados a caminhar, pé ante pé, até Nossa Senhora em Fátima. O gesto
simples e cheio de amor de peregrinar transforma o nosso coração e revelanos que Deus não precisa que façamos grandes coisas para chegar até nós.

Pontos de Discussão
•

Compreendemos realmente que o Amor de Deus por nós e gratuito?
Quem não sentiu já vergonha de se confessar? Ou pensou que a Santidade
seria uma coisa apenas ao alcance de outros, com menos falhas do que
nós? Isto são sinais de que ainda nos falta crescer na compreensão da
gratuidade do Seu Amor.

•

Esforçamo-nos por manter uma «memória agradecida», lembrando
as graças que Deus nos deu em cada dia? Lembramo-nos de alguma
situação em que Deus “fez Graça da desgraça”, agindo na nossa vida
apesar das nossas falhas?

•

As histórias das vidas dos Santos espelham a compreensão do amor
apaixonado e gratuito com que eram amados por Deus, e só assim
conseguiam responder apaixonadamente a este Amor. Que vidas de
Santos conhecemos revelam a gratuidade do Amor de Deus?

•

Procuramos responder desinteressadamente ao Amor de Deus, ou
“negociamos” com Ele, dizendo: “Senhor, se fizeres isto por mim, faço
aquilo por Ti?”. A nossa oração é uma entrega de amor, ou uma “tarefa”
que cumprimos para obter algo?

•

Procuramos verdadeiramente servir gratuitamente os outros à nossa
volta? Não somos, por vezes, mais generosos com aqueles que têm mais
para nos retribuir? Mais simpáticos ou solícitos quando temos mais a
ganhar? O que fazemos para contrariar esta tentação?
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Pontos de Oração
•

Em oração, procura reconhecer as graças com que Deus te presenteou
no último dia, na última semana, ou até na tua vida. Faz uma oração de
agradecimento, e conserva na tua memória essas graças. É desta memória
que nasce o impulso para dar de Graça ou que de Graça recebeste.

•

Às vezes gostas de acreditar que serias capaz de fazer grandes coisas por
Deus, se Ele te pedisse. Mas procuramos ser fiéis nas coisas pequenas de
cada dia?

•

Pondera, no teu coração, como podes amar os outros de forma mais
gratuita. Muitas vezes, esforçando-nos para que o nosso serviço seja
invisível e silencioso, para que ninguém perceba que fomos nós quem o
praticou, descobrimos a alegria de o ter feito só por amor gratuito.

•

“A nossa vida de santidade seja este alargar o coração, para que a
gratuidade de Deus, as graças de Deus que estão nela, gratuitas, que Ele
deseja doar, possam chegar ao nosso coração”. (Papa Francisco)

Proposta de Ponto de Esforço
•

Procura fazer um gesto diário de serviço silencioso. Quer seja levantar
a loiça da máquina sem que a tua família repare, ou suportar um defeito
ou falha de um amigo sem te queixares, esforça-te para guardar no teu
coração sem querer reconhecimento pelo teu gesto.

Para aprofundar
•

Papa Bento XVI – Encíclica Deus é Amor

•

Santa Teresinha do Menino Jesus – História duma Alma

•

Santa Teresa de Calcutá – Vem, sê a minha luz!

•

São Francisco de Sales – Tratado do Amor de Deus

•

Papa Francisco – A alegria do Evangelho
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Oração Final
Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver discórdia, que eu leve a união
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé
Onde houver erro, que eu leve a verdade
Onde houver desespero, que eu leve a esperança
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Senhor Jesus, fazei com que eu procure mais
consolar que ser consolado;
compreender que ser compreendido
amar do que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se nasce para a vida eterna.
Oração de São Francisco de Assis
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Novembro

“Tomar-vos-ei para mim
como povo e Eu serei para vós
Deus, e reconhecereis que Eu
sou o SENHOR, vosso Deus,
que vos fez sair do peso dos
carregamentos do Egipto”
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Tomar-vos-ei para mim como povo e Eu serei
para vós Deus, e reconhecereis que Eu sou o
SENHOR, vosso Deus, que vos fez sair do peso
dos carregamentos do Egipto

Oração Inicial
Este dia foi-me oferecido pelas Tuas mãos
Deus, este dia
E tudo o que ele venha a trazer,
Foi-me oferecido pelas Tuas mãos.
Tu és o caminho, a verdade e a vida.
Tu és o caminho: quero percorrê-lo
Tu és a verdade: quero vê-la
Tu és a vida: que venha sobre mim.
Sofrimento e frio,
Felicidade e satisfação,
Tudo é bom,
Tal como acontece.
Que eu seja piedoso.
Em teu nome começo.
Ámen

Tema
“Deus falou a Moisés, dizendo-lhe: «Eu sou o SENHOR. Apareci a Abraão, a
Isaac e a Jacob como Deus supremo, mas pelo meu nome ‘SENHOR’, Eu não
fui conhecido por eles. Também estabeleci a minha aliança com eles, para
lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, onde residiram
como estrangeiros. E também fui Eu que ouvi o gemido dos filhos de Israel,
que os egípcios reduziram à servidão, e recordei-me da minha aliança. Por
isso, diz aos filhos de Israel: ‘Eu sou o SENHOR, e far-vos-ei sair do peso dos
carregamentos do Egipto, hei-de libertar-vos da sua servidão e resgatar-vos
com braço estendido e com grande autoridade.
Tomar-vos-ei para mim como povo e Eu serei para vós Deus, e
reconhecereis que Eu sou o SENHOR, vosso Deus, que vos fez sair do peso
dos carregamentos do Egipto. E far-vos-ei entrar na terra pela qual levantei
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a minha mão para a dar a Abraão, a Isaac e a Jacob, e vo-la darei em posse:
Eu sou o SENHOR.’ ”
(Êxodo, 6 1:27)
O Êxodo como conversão: libertados da escravidão do pecado
Se há algo claro no livro do Êxodo é que Deus liberta. Liberta o Seu povo da
escravidão do Egipto, e a nós, se O deixarmos, da escravidão do pecado. Da
nossa parte, o primeiro passo deve ser de reconhecimento: aceitar que Ele é
Deus e pedir-Lhe ajuda. Depois temos de confiar Nele e arriscar atravessar
fortes rios, pois Ele também é capaz de separar um rio em dois para que o
povo de Israel o atravesse a pé enxuto.
Lembremo-nos que Jesus é “o caminho, a verdade e a vida” (João 14:6) e
que disse “Se permanecerdes na Minha palavra, sereis verdadeiramente Meus
discípulos, conhecereis a verdade e a verdade libertar-vos-á” (João 8:31,32),
outra evidência de que a conversão começa pelo reconhecimento de Deus e
da verdade. Diz-nos o ponto 1989 do Catecismo: “A primeira obra da graça
do Espírito Santo é a conversão”, daí ser também importante rezar e pedir a
Deus a nossa conversão e a conversão dos nossos amigos, pois Ele pode dá-la!
Mas o que é esta conversão? Quando acontece? É mudar a nossa vida para
quê?
A palavra conversão sugere uma mudança radical, podemos entendê-la como
um “êxodo permanente do eu fechado em si mesmo para a sua libertação no
dom de si e, precisamente dessa forma, para o reencontro de si mesmo, mais
ainda para a descoberta de Deus” (Bento XVI, Carta enc. Deus caritas est, 6).
Ou seja, é uma grande mudança de atitude que nos fará mudar, não ficaremos
perfeitos de um dia para o outro, mas ganhamos vontade de mudar e passamos
a lutar todos os dias. Então esta conversão pode acontecer sempre, a todos
nós e em todos os momentos das nossas vidas! Temos sempre algum defeito
onde podemos lutar, e aí talvez possamos deixar de ser escravos do pecado
pois nos torna-nos capazes de lhe dizer “não!” e mudar a nossa vida para uma
vida de entrega, que é a vida para a qual fomos criados, daí o “reencontro de
si mesmo” referido pelo Papa Bento XVI.
Espírito de Missão
Escreveu o Papa Francisco, na sua mensagem para o 52º dia mundial de oração
pelas vocações: “a vocação cristã só pode nascer dentro duma experiência de
missão […] A oferta da própria vida nesta atitude missionária só é possível se
formos capazes de sair de nós mesmos […] Na verdade, passar da escravidão
do homem velho à vida nova em Cristo é a obra redentora que se realiza
em nós por meio da fé (Ef 4, 22-24). Esta passagem é um real e verdadeiro
«êxodo», é o caminho da alma cristã e da Igreja inteira, a orientação decisiva
da existência para o Pai.”

23

Se a conversão nos leva a uma vida de entrega, uma “orientação decisiva
da existência para o Pai”, então teremos certamente alguma missão, algo
que Deus nos pede para fazer, diferente para cada um de nós. Cabe-nos
reconhecer essa missão e aceitá-la com alegria, confiando que Deus nos
ajudará nas nossas dificuldades como fez ao povo de Israel. Sair de nós
mesmos e darmo-nos aos outros com o amor que é próprio de um cristão.
Isso é ter uma “atitude missionária” que podemos entender como sendo uma
evidente manifestação prática da nossa conversão.
Êxodo de um povo
Deus não libertou só pessoas da escravidão, Deus libertou um povo pelo qual
tem um carinho especial. Hoje em dia é a Igreja (cuja vocação é universal) o
povo que Deus liberta da escravidão. Por isso a salvação de cada Homem será
sempre por Cristo e pela Igreja. Então cabe-nos rezar e pedir pela Igreja, para
que com a graça de Deus supere os momentos difíceis e se levante. Podemos
pedir pelos nossos irmãos cristãos, filhos de Deus, que ainda hoje em dia são
perseguidos neste mundo, que eles sejam libertados da perseguição como o
povo de Israel foi libertado da escravidão do Egipto.
Mas ser o povo de Deus traz consigo também uma missão especial. Mais do
que cada um ter uma atitude missionária individual, esta atitude sempre fez
parte do cariz da Igreja enquanto tal, daí que o esforço seja conjunto, para
que a Verdade se espalhe por todo o mundo e chegue a toda a gente. Como
cristãos cabe-nos estar dispostas a entregar a nossa vida a esta missão, na
maneira e nas circunstâncias concretas em que Deus no-lo pedir.
Por ser um povo unido no amor a Jesus, a Igreja é também uma comunidade.
Por isso é tão importante sermos membros ativos desta comunidade que
é a Igreja: é assim que mostramos aos outros que gostamos dela, que é
boa e nos faz crescer. Sendo as EJNS parte da Igreja podemos pensar que
o compromisso que fizemos/vamos fazer com as equipas é também um
compromisso que assumimos perante a Igreja e que, na simplicidade do
nosso movimento, não sendo algo gigante, é algo bom e importante pois é
pela fidelidade nas pequenas coisas que Deus confiará as grandes. Por isso é
bom que cada um de nós: Padres, equipistas, pilotos, casais, pense na missão
que Deus lhe pede ao fazer parte deste movimento. Deus não nos pedirá para
estar em todos os movimentos, pode ser que não nos peça para estar nas
equipas, mas se pediu, então certamente haverá algo no carisma das equipas
nos pode ajudar a crescer, e ajudar a Igreja a crescer.

E no carisma das EJNS são muito importantes:
•
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A nossa equipa, com a qual se cria um espírito de grupo e comunidade que
dificilmente veremos noutro lado, onde ao longo de anos acompanhamos
as histórias uns dos outros com proximidade. E por isso é bom fazer

um esforço para que as reuniões sejam excelentes, e para tirar delas o
máximo que conseguirmos.
•

As atividades, ou seja, o conjunto das equipas e o que fazemos juntos. Pode
também ter sido por isto que Deus colocou as EJNS no nosso caminho!
Quem já experimentou, sabe que as noites de oração, peregrinações,
terços etc… nos ajudam a crescer e a convertermo-nos todos os dias!

Família
Por fim, não nos devemos esquecer de que a comunidade mais pequena,
simples, e próxima de nós é a nossa família! Seria bom vermos a Família como
comunidade cristã: que Jesus seja presença nas nossas casas (mesmo que a
nossa família não seja cristã, deixemos a boa marca do amor de Jesus através
do nosso exemplo de trabalho, honestidade, entrega e alegria quotidiana,
aqui começa o nosso apostolado!). E para isso podemos olhar para a Sagrada
Família. São José que acolheu e tão bem trabalhou por Maria e Jesus e foi
assim muito fiel na simples mas fundamental missão que Deus Pai lhe deu:
cuidar de Jesus e de Maria enquanto Jesus crescia. E claro, olhar para Maria
que com o seu “Fiat”, o seu “sim”, aceitou a maior missão do mundo: ser mãe
de Jesus. Como escreveu São João Paulo II peçamos a Maria que nos guie,
a seguir a este exílio, até Jesus, ou seja, que nos convertamos e saiamos da
escravidão do pecado. (ver oração final)

Pontos de discussão
•

O que é que Deus pede à nossa equipa enquanto equipa e comunidade?
Qual a missão que nos dá?

Pontos de oração
Perguntas sobre: conversão/libertação; compromisso Igreja e EJNS
•

O que é que Deus me pede por estar nas equipas?

•

Na minha vida, com que coisa simples posso ajudar a Igreja a crescer
nestes tempos tão desafiantes?

•

Qual a conversão que Deus me pede, agora, para a minha vida?

•

Preciso de me libertar de quê?
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Proposta de Ponto de Esforço
•

Ir em equipa a uma atividade das EJNS (noite de oração, encontros de
formação, primeiro sábado…)

•

Ir à Missa em equipa; rezar um terço em equipa

•

Rezar 3 Avé Marias pela nossa equipa e pelas EJNS, todos os dias

•

Escrever uma carta onde pedimos a nossa conversão, e deixá-la aos pés
de uma imagem de Nossa Senhora

Para aprofundar
•

Papa Bento XVI – Carta Encíclica Deus Caritas Est (Deus É Amor)

•

Papa Francisco – Mensagem para o 52º Dia Mundial de Oração pelas
vocações (Tema: «O êxodo, experiência fundamental da vocação»)

Oração final
Salvé, ó Mãe, Rainha do mundo!
Tu és a Mãe do belo Amor,
Tu és a Mãe de Jesus, fonte de toda a graça,
o perfume de cada virtude,
o espelho de toda a pureza.
Tu és alegria no pranto, vitória na batalha, esperança na morte.
Que doce sabor o teu nome na nossa boca,
que suave harmonia nos nossos ouvidos,
que embriaguez no nosso coração!
Tu és a felicidade dos que sofrem,
a coroa dos mártires, a beleza das virgens.
Suplicamos-Te, guia-nos, a seguir a este exílio,
até à posse do Teu Filho, Jesus.
Ámen.
(São João Paulo II, Visita ao Santuário do Divino Amor.
Terça-feira, 1 de Maio de 1979)
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Dezembro

“Eu creio, Senhor!”
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Eu creio, Senhor!

Oração Inicial
Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa.
Só Deus não passa.
A paciência, tudo alcança.
Quem a Deus tem, nada lhe falta, pois só Deus basta.
Senhor, abre os meus sentidos
Senhor, abre os meus lábios,
E a minha boca anunciará o Teu louvor,
Senhor, abre os meus olhos,
E verei a Tua obra e as necessidades das pessoas.
Senhor, abre os meus ouvidos,
E escutarei a Tua palavra e o clamor dos pobres.
Senhor, abre o meu nariz,
E distinguirei o que está vivo do que está morto.
Senhor, abre o meu entendimento,
e Te escutarei e compreenderei a Tua palavra.
Senhor, abre o meu coração,
E Te darei espaço para Te procurar
E encontrar em todas as coisas.
Senhor, abre as minhas mãos,
E Te receberei e Te entregarei
À humanidade com alegria.
Ámen
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Tema
“Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos
perguntaram-lhe, então: «Rabi, quem foi que pecou para este homem ter
nascido cego? Ele, ou os seus pais?» Jesus respondeu: «Nem pecou ele, nem
os seus pais, mas isto aconteceu para nele se manifestarem as obras de Deus.
Temos de realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem aí a
noite, em que ninguém pode actuar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do
mundo.»
Dito isto, cuspiu no chão, fez lama com a saliva, ungiu-lhe os olhos com a lama
e disse-lhe: «Vai, lava-te na piscina de Siloé» - que quer dizer Enviado. Ele
foi, lavou-se e regressou a ver. Então, os vizinhos e os que costumavam vê-lo
antes a mendigar perguntavam: «Não é este o que estava por aí sentado a
pedir esmola?» Uns diziam: «É ele mesmo!» Outros afirmavam: «De modo
nenhum. É outro parecido com ele.» Ele, porém, respondia: «Sou eu mesmo!»
Então, perguntaram-lhe: «Como foi que os teus olhos se abriram?» Ele
respondeu: «Esse homem, que se chama Jesus, fez lama, ungiu-me os olhos e
disse-me: ‘Vai à piscina de Siloé e lava-te.’ Então eu fui, lavei-me e comecei a
ver!» Perguntaram-lhe: «Onde está Ele?» Respondeu: «Não sei.»
Levaram aos fariseus o que fora cego. O dia em que Jesus tinha feito lama e
lhe abrira os olhos era sábado. Os fariseus perguntaram-lhe, de novo, como
tinha começado a ver. Ele respondeu-lhes: «Pôs-me lama nos olhos, lavei-me
e fiquei a ver.» Diziam então alguns dos fariseus: «Esse homem não vem de
Deus, pois não guarda o sábado.» Outros, porém, replicavam: «Como pode
um homem pecador realizar semelhantes sinais miraculosos?» Havia, pois,
divisão entre eles.
Perguntaram, então, novamente ao cego: «E tu que dizes dele, por te ter
aberto os olhos?» Ele respondeu: «É um profeta!»
Ora os judeus não acreditaram que aquele homem tivesse sido cego e agora
visse, até que chamaram os pais dele. E perguntaram-lhes: «É este o vosso
filho, que vós dizeis ter nascido cego? Então como é que agora vê?» Os pais
responderam: «Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego; mas não
sabemos como é que agora vê, nem quem foi que o pôs a ver. Perguntai-lhe a
ele. Já tem idade para falar de si.»
Os pais responderam assim por terem receio dos judeus, pois estes já tinham
combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias.
Por isso é que os pais disseram: ‘Já tem idade, perguntai-lhe a ele’.
Chamaram, então, novamente o que fora cego, e disseram-lhe: «Dá glória
a Deus! Quanto a nós, o que sabemos é que esse homem é um pecador!»
Ele, porém, respondeu: «Se é um pecador, não sei. Só sei uma coisa: que eu
era cego e agora vejo.» Eles insistiram: «O que é que Ele te fez? Como é que
te pôs a ver?» Respondeu-lhes: «Eu já vo-lo disse, e não me destes ouvidos.
Porque desejais ouvi-lo outra vez? Será que também quereis fazer-vos seus
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discípulos?» Então, injuriaram-no dizendo-lhe: «Discípulo dele és tu! Nós
somos discípulos de Moisés! Sabemos que Deus falou a Moisés; mas, quanto a
esse, não sabemos donde é!»
Replicou-lhes o homem: «Ora isso é que é de espantar: que vós não saibais
donde Ele é, e me tenha dado a vista! Sabemos que Deus não atende os
pecadores, mas se alguém honrar a Deus e cumprir a sua vontade, Ele o atende.
Jamais se ouviu dizer que alguém tenha dado a vista a um cego de nascença.
Se este não viesse de Deus, não teria podido fazer nada.» Responderam-lhe:
«Tu nasceste coberto de pecados e dás-nos lições?» E puseram-no fora.
Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado e, quando o encontrou, disse-lhe:
«Tu crês no Filho do Homem?» Ele respondeu: «E quem é, Senhor, para eu
crer nele?» Disse-lhe Jesus: «Já o viste. É aquele que está a falar contigo.»
Então, exclamou: «Eu creio, Senhor!» E prostrou-se diante dele.
Jesus declarou: «Eu vim a este mundo para proceder a um juízo: de modo que
os que não vêem vejam, e os que vêem fiquem cegos.»
Alguns fariseus que estavam com Ele ouviram isto e perguntaram-lhe:
«Porventura nós também somos cegos?» Jesus respondeu-lhes: «Se fôsseis
cegos, não estaríeis em pecado; mas, como dizeis que vedes, o vosso pecado
permanece”
O dia do Senhor
“Lembra-te do dia do sabbat para o santificar. Durante seis dias trabalharás e
farás tudo quanto tens a fazer; mas o sétimo dia é um sabbat para o Senhor,
teu Deus; nele não farás qualquer trabalho” (Ex 20, 8-10)
“O sabbat foi feito para o homem, e não o homem para o sabbat; de maneira
que o Filho do Homem é senhor do próprio sabbat” (Mc 2, 27-78)
Vale a pena recordar que a guarda do dia Senhor corresponde ao III
Mandamento de Deus. “Deus confiou a Israel o Sabbat, para ele o guardar
em sinal da Aliança inviolável”(CIC, 2171). De facto, sendo o agir de Deus o
modelo do agir humano, tendo Deus descansado ao sétimo dia (Ex 31, 17),
deve o homem, também, descansar.
Não são poucos os relatos do Evangelho em que Jesus é acusado de violar a lei
do sabbat. Mas Jesus, como não poderia deixar de ser, não comete qualquer
falta contra a santidade deste dia. É com autoridade de Filho de Deus que dá
a autêntica interpretação do Sabbat “O sabbat foi feito para o homem, e não
o homem para o sabbat”. Daí que Jesus se permita a, no sabbat, “fazer o bem
em vez do mal, salvar uma vida em vez de perdê-la” (Mc 3,3).
De resto, como sabemos, o Sabbat é substituído pelo Domingo, que lembra
a Criação nova, inaugurada na Ressurreição de Cristo (CIC, 2190), origem e
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fundamento da esperança cristã. É em Cristo que os mandamentos encontram
a sua forma definitiva.
A cura e o coração endurecido dos fariseus
A reacção dos fariseus às curas que Jesus opera em vários Sábados ao
longo do tempo são imagem tragicamente clara do efeito que um coração
endurecido, preso a lógicas humanas, pode ter sobre cada um de nós quando
confrontados com a realidade.
Os fariseus, confrontados com uma maravilha, com um milagre que devolveu
a vista a um cego desde a nascença, em vez de se deixarem comover, parece
que não vêm aquilo que está mesmo à sua frente. A pergunta é inevitável…
porquê? Porque deixaram que a sua lógica se impusesse à realidade! Não
querem receber Jesus como Messias e, portanto, rejeitam o milagre.
De facto, os fariseus prendem-se a uma lógica – Ao sábado descansa-se. Logo
ao Sábado não deve haver curas. Logo, este homem não foi curado: ou não
era cego, ou agora não vê, ou já não é o mesmo, é um irmão gémeo, etc… – e
rejeitam aquilo que os factos indubitavelmente revelam. Esta atitude, isto é,
o deixar que a minha lógica se sobreponha aos factos, é uma atitude que me
fecha em mim, que me leva a rejeitar a verdade que liberta.
É uma posição extremamente orgulhosa, que pretende dizer ao homem como
é que as coisas são, e não olhar para coisas como elas, de facto, são. Daí que os
fariseus não se surpreendam com as maravilhas resultantes do milagre, não se
espantem com a realidade. São cegos à novidade. Vêem, pura e simplesmente,
aquilo que querem ver. E isto, no episódio que dá mote a este tema, é
absolutamente gritante: o cego curado é forçado a ser interrogado mais do
que uma vez; é insultado; os vizinhos são chamados; os pais são chamados;
tudo, para rejeitar uma realidade absolutamente evidente.
Isto ajuda-nos a nós a perceber que reconhecer a verdade passa, antes de
mais, por colocar o coração numa posição justa. Numa posição que não seja
refém de qualquer paradigma.
Não devemos nem podemos, como os fariseus, rejeitar a verdade porque
“agora não me dá jeito que isto seja verdade”. Quem se conforma sou eu, não
a verdade. Se para a reconhecer tiver que sair do sofá, seja. Se para lhe aderir
tiver que virar a minha vida do avesso, seja. As vidas dos Santos estão cheias
destas conversões libertadoras!
Que o nosso coração se converta como o coração do cego curado. Peçamos ao Senhor a graça de O reconhecermos nas maravilhas que nos vão
acontecendo.
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“Eu creio, Senhor!”
“A fé e a razão (fides et ratio) constituem como que as duas asas pelas quais
o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem
colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última
análise, de O conhecer a Ele, para que, conhecendo-O e amando-O, possa
chegar também à verdade plena sobre si próprio “ (Papa João Paulo ll)
A resposta que o cego de nascença dá a Jesus é uma lição de fé para cada
um de nós. Não é uma resposta que nasça da inteligência, de um brilhantismo
intelectual. O cego responde abrindo o jogo, pondo-se em xeque, sem jogos.
“Quem é Ele, Senhor, para que eu acredite n’Ele?”. O cego não tem medo de
mostrar a sua incapacidade de, por si só, responder à pergunta que lhe tinha
sido feita.
Mas esta resposta, que nos pode parecer ingénua, é de uma beleza incrível!
É como se o cego dissesse a Jesus “Mestre eu não sei o que é que tu me
estás a dizer. Mas quero acreditar no que Tu me dizes para acreditar”. E Jesus
responde “Já o viste. É aquele que está a falar contigo”. O cego não precisa de
mais nada. Está a um passo do salto de fé. Algo naquele Homem que está a
falar consigo corresponde ao desejo mais profundo do seu coração. “Eu creio,
Senhor”!
A atitude do cego, este acreditar como acto de confiança, além de comovente,
é razoável. O cego sabe que era cego e que aquele Homem lhe devolveu a
vista; sabe que entre ele e Jesus passou o poder de Deus; sabe que este
milagre lhe transformou a vida; sabe que Jesus lhe quer bem. Agora, Aquele
Homem fala-lhe ao seu coração e pergunta-lhe se acredita no significado da
sua existência. “Eu creio, Senhor”!
Quando uma pessoa sabe do que fala e me quer bem, repetir com certeza o
que essa pessoa nos diz com certeza é um ato de razão. É neste sentido, entre
outros, que a fé é razoável. A fé e a razão não são inimigas. Não são opostas.
Não são incompatíveis. São complementares. Nós, como o cego de nascença,
não pusemos a nossa fé na primeira pessoa que se cruzou connosco. Sabemos
em quem pusemos a nossa fé: em Cristo, nosso irmão, e na Igreja, nossa mãe.
“Eu creio, Senhor”.
A humildade de coração e o Natal
É este mês que nos preparamos para receber o Senhor que quer voltar a
nascer nos nossos corações. E, se há acontecimento que desafia todos os
paradigmas humanos, é o Natal!
É quase um “desafio” que Deus, Todo-Poderoso, tenha escolhido a Terra,
pouco mais do que um grão de pó no universo, para se fazer homem. Não
nos é fácil conceber que Deus tenha escolhido Belém, um lugar praticamente
desconhecido, para nascer. Que tenha feito a Encarnação depender da
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liberdade de uma rapariga de 15 anos. Que Maria tenha dado à luz num
estábulo. Todos estes acontecimentos têm qualquer coisa de paradoxal.
E, no entanto, obedecem todos à mesma linha de sentido. Linha esta mais
facilmente apreensível quanto menos endurecido estiver o nosso coração.
Deus opõe toda a sua medida – o amor – ao orgulho do homem. A este
orgulho, que nos tenta com desejos de poder, de fama, de elevação, Deus
responde com o amor. O amor não se eleva, desce. Mais: o Natal mostra-nos
que a única elevação possível consiste precisamente em descer! Maravilhoso
paradoxo!
Aproximamo-nos de Deus quando descemos. Quando nos inclinamos para os
pobres, para os humildes. O Natal ajuda-nos a ter uma ideia daquilo que é a
verdadeira essência de Deus: o amor. Assim, sendo nós criados à imagem e
semelhança de Deus, percebemos que também a nossa essência passa pelo
amor. Fomos criados por superabundância de amor, e para o amor - para Deus
- estamos destinados!
Peçamos ao Senhor um coração de criança, humilde e aberto à surpresa, para
que O possamos reconhecer.

Pontos de discussão
•

Em que tipo de coisas é que temos tendência a ter uma atitude farisaica?

•

Temos noção de que a fé é razoável? Isto é, que para ter fé não nos é
pedido que abdiquemos da razão?

Pontos para rezar
•

Quais são as minhas cegueiras e miopias?

•

Tendo a construir para mim um “sistema de segurança ideológica?”

Proposta de ponto de esforço
•

Ir juntos à N.O das equipas.

•

Rezar pelo aprofundamento da Fé de todos e de cada um!
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Para aprofundar
•

Jo: 9 1-41

•

Padre João Seabra, Directo ao Assunto, págs. 77 ss.

•

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/audiences/2013/
documents/hf_ben-xvi_aud_20130123.html

•

https://www.vatican.va/content/ francesco/pt/angelus/2017/
documents/papa-francesco_angelus_20170326.html

•

Papa João Paulo ll: Carta apostólica Fé e Razão,

Oração final
Procurar-Te é amar-Te
Meu Deus,
Afastar-me de Ti é cair,
Voltar para Ti é levantar-me,
Permanecer em Ti é construir em terra firme.
Afastar-me de Ti é morrer,
Voltar para Ti é ressuscitar,
Habitar em Ti é viver.
Ninguém Te perde, sem ser enganado,
Ninguém Te procura, sem ser chamado,
Ninguém Te encontra, sem ser purificado.
Deixar-Te é perder-me,
Procurar-Te é amar-Te,
Ver-Te é ter-Te.
A fé leva-nos a Ti,
A esperança conduz-nos a Ti,
O amor une-nos a Ti.
Ámen
Santo Agostinho
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Janeiro

“Levanta-te e vai.
A tua fé te salvou.”
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Levanta-te e vai. A tua fé te salvou.

Oração Inicial
“Quando caminhava para Jerusalém, Jesus passou através da Samaria e da
Galileia. Ao entrar numa aldeia, dez homens leprosos vieram ao seu encontro;
mantendo-se à distância, gritaram, dizendo: «Jesus, Mestre, tem misericórdia
de nós!» Ao vê-los, disse-lhes: «Ide e mostrai-vos aos sacerdotes.» Ora,
enquanto iam a caminho, ficaram purificados. Um deles, vendo-se curado,
voltou, glorificando a Deus em voz alta; caiu aos pés de Jesus com a face em
terra e agradeceu-lhe. Era um samaritano. Tomando a palavra, Jesus disse:
«Não foram dez os que ficaram purificados? Onde estão os outros nove?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?» E
disse-lhe: «Levanta-te e vai. A tua fé te salvou.”
Evangelho segundo São Lucas | Lc 17, 11-19
Lemos esta passagem do Evangelho que vai servir de mote para a reunião
de hoje. Guardamos um bocadinho de silêncio a imaginar as personagens e
o ambiente.
Pedimos a intercessão de Nossa Senhora rezando: Avé Maria.

Tema
Samaritano e Leproso
O texto do tema deste mês é mais uma das curas de Jesus. Mais uma, porque
os quatro evangelistas dizem-nos que Jesus fez muitas curas. Por isso, sempre
que vemos alguma descrita com mais pormenor podemos deduzir que há
alguma coisa particularmente interessante que Deus nos quer transmitir pelo
relato dos Evangelistas. Este mês vamos olhar para a cura destes dez leprosos
e tentar trazer para a nossa vida aquilo que Deus nos quer dizer.
Para perceber melhor o texto, algum enquadramento pode ajudar. Em primeiro
lugar, o texto é escrito por São Lucas. São Lucas era muito próximo de São
Paulo, que foi o guia do caderno de Espiritualidade de 2020-2021. São Lucas
escreveu a vida de Jesus dirigindo- se aos gentios. Os gentios eram todos
aqueles que não eram judeus. Uma das ideias ao longo de todo o Evangelho é
que Jesus veio salvar todos: judeus e não judeus. Nós somos gentios e Jesus
veio salvar-nos.
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É interessante reparar que o samaritano não era judeu. Aliás, os samaritanos
não eram aceites pelos judeus. Ele nem precisava de ser leproso para ser
rejeitado, bastava-lhe ser samaritano. É este leproso, que é o único samaritano,
que não merecia a salvação nem a cura, que volta para trás. Muitas vezes
achamos que não vale a pena ter uma relação com Jesus porque há outros
que acreditam ou que rezam mais. Isso não é assim. Jesus quer-nos junto dele.
Um outro aspecto interessante é a resposta no fim da passagem do Evangelho.
Jesus diz: “Levanta-te e vai. A tua fé te salvou.” Os leprosos tinham pedido
a cura do corpo, mas Jesus queria dar mais. Jesus quer-nos dar a salvação
da totalidade do nosso ser. Quanto aos outros leprosos, a dúvida fica no ar.
Sabemos que ficaram curados da lepra, mas só este leproso samaritano é que
Jesus disse que estava salvo.
Pedir a Deus: confiança, certeza e consciência
A gratidão é o ponto central desta cura. É a partir da gratidão que se dá a
salvação. O samaritano ensina-nos uma coisa muito básica: de Deus não
queremos apenas os seus dons, mas queremo-Lo a Ele. Ao olharmos para
a nossa vida vemos um padrão repetido vezes e vezes sem conta. O padrão
começa connosco a precisarmos de alguma coisa, das mais variadas coisas:
passar num teste, poder ir a uma festa, ter alguém no dia dos namorados
deste ano... tanta coisa. Pedimos a Deus muita coisa. Alguns pedimos quando
está apertado, outros mal sentimos uma necessidade. Alguns pedimos logo
no momento a Deus, outros vamos junto ao sacrário ou pomos uma velinha no
santo da devoção para que ele interceda por nós. Tudo muito bom. O pedido
que os dez leprosos fizeram a Jesus é um pedido que nunca podemos deixar
de fazer: “Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós”.
Em primeiro lugar, devemos imitar os leprosos na confiança em Jesus. Dirigirnos a Ele com a confiança de que só Deus pode salvar. Só Deus pode dar
aquilo que precisamos. Só Deus nos pode curar.
Em segundo, os leprosos dirigem-se a Jesus chamando-lhe de “Mestre”.
A palavra original é “epistatés”. Esta palavra é frequente em São Lucas, e
traduz uma fé profunda. Aliás, este é o único caso em que a palavra não é
pronunciada por um discípulo. Ou seja, os dez leprosos tiveram a certeza de
fé de que Jesus sabia como curá-los. Uma certeza que São Lucas só põem
na boca dos discípulos. A segunda atitude a imitar no pedido dos leprosos é
saber que só Deus sabe como curar-nos. Tantas vezes achamos que sabemos
qual a solução para os nossos problemas e vamos a Jesus pedir para nos curar
da maneira que queremos. Pedimos mais vezes uma cura específica do que
propriamente aquela que Deus quer. Não é assim. Deus é o Mestre. Ele sabe
melhor do que nós o que é que nos cura. Nós somos geralmente mestres em
“futurologia”, em achar que sabemos o que é melhor que nós. Não sabemos.
Temos a imitar esta certeza que os leprosos mostram de que Deus sabe como
nos ajudar.
Por último, a misericórdia. Eles dizem: “Jesus, Mestre, tem misericórdia de
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nós.” O tema misericórdia já teve um ano no pontificado do Papa Francisco,
mas nunca é demais lembrar o que é a misericórdia. Ter misericórdia significa
pôr o coração na miséria do outro. O mais impressionante em Deus é Ele ter
querido fazer-Se um de nós. Ele que é tudo, faz- Se um de nós que somos
tão pouco. A encarnação é expressão sublime da misericórdia de Deus. Em
qualquer pedido que fazemos a Deus, temos de ter consciência que pedimos
para que Ele, que é tudo, volte o Seu olhar para nós, que somos tão pouco.
Deus não precisa de nós para nada, mas Ele quer-nos. Nos nossos pedidos,
temos de ter consciência que pedimos misericórdia de Deus.
Mas, de Deus não queremos só os seus dons, queremos a Ele mesmo. Se só
quisermos o que Deus nos pode dar, estamos a usar Deus. Isso não é amor
perfeito. Queremos amá-Lo totalmente.
Gratidão, abertura para a relação
Os leprosos tinham tudo na altura do pedido: confiança em Jesus, certeza
na sua sabedoria e consciência da misericórdia. Jesus disse-lhes para se
apresentarem na sinagoga para serem curados. E, pelo caminho, ficaram
curados. Naturalmente, todos ficaram felizes. Eram todos excluídos por serem
leprosos e ficaram curados. Depois de ficarem curados, nove continuaram o
seu caminho. Tinham, de certeza, uma terra para voltarem, uma família para
abraçarem e tanta coisa para fazer. A alegria de estar curado devia ser imensa,
que nem conseguimos imaginar. Isto somos nós. Pedimos a Jesus a cura, ele
cura-nos de uma maneira que não estamos à espera (a meio do caminho),
ficamos contentes e seguimos a vida. Não nos lembramos que foi Ele quem
nos curou. É fácil para nós pensarmos que os leprosos são mal-agradecidos,
mas pensemos nas coisas que pedimos a Deus e depois quando acontecem, da
maneira que queremos ou da maneira que Deus quer, não Lhe agradecemos.
(Muitas vezes nem percebemos que foi Ele que nos deu).
O leproso samaritano é exemplo para nós. Ele é exemplo de gratidão. O
evangelho fala-nos que ele trouxe a alegria da cura para agradecer a Jesus. Diz
assim: “voltou, glorificando a Deus em voz alta.” Voltar a Deus e reconhecer as
maravilhas que Ele faz e nós é dar glória a Deus. É dizer que a sua misericórdia
desceu sobre nós e pelo seu poder nos curou. No fundo, é dizer que o amo.
O leproso não se ficou pela cura que Deus lhe deu. Quem agradece quer
uma relação com aquele a quem diz obrigado. O leproso volta para Jesus e
agradece o que Jesus fez nele. Nesta gratidão do leproso, ele põe em prática
a sua fé e expressa a vontade de se querer relacionar com Jesus. Ele quer
estar com Jesus.
O samaritano mostra-nos o segredo para chegar ao céu: Pedir a Deus e
voltar a agradecer as maravilhas que Deus faz, querendo ter uma relação com
Jesus. Na nossa vida, no dia-a-dia, também queremos aderir a esta proposta.
Em que é que falhamos mais? Em reconhecer o que Jesus faz em nós. Em
reconhecer os momentos concretos em que Jesus me visitou e me ajudou no
dia. Um truque? Faz a revisão do dia e, antes de ver os que fizeste mal, vê os
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momentos em que Deus te visitou e te ajudou. Tenta ver a mão de Deus a agir
na tua vida. Depois agradece-lhe. Com esta atitude de gratidão, Jesus chegará
e dirá como ao leproso samaritano: “A tua fé te salvou.”

Pontos de Discussão
•

Os leprosos, por questões de saúde, eram excluídos da sociedade,
especialmente da prática religiosa, importantíssima para a altura. Como
é que achas que a pandemia excluiu as pessoas do bem mais precioso: a
vivência da fé? E o que achas que podemos fazer para mudar isso?

•

Quais sãos as curas que as pessoas da nossa idade precisam?

•

Janeiro é um mês de fim de exames, férias e de perspectiva de um
novo semestre. Como é que, agradecidos com o que já aconteceu, nos
podemos levantar e fazer alguma coisa? Coisas concretas.

Pontos de Oração
•

Neste mês, procura fazer a revisão do dia todos os dias. Encontra o
melhor momento para o fazer. É muito bom fazê-lo antes de dormir, mas
se estás com muito sono e desiste, tenta outra hora do dia (ex. depois
do jantar, logo pela manhã do dia seguinte). Revê o dia e, em especial,
reconhece os momentos em que Jesus esteve contigo e agradece.

•

A nossa vida é feita de muitos momentos. Alguns deles são muito
significativos. Guarda um tempo para ir junto de um sacrário. Aí, junto a
Jesus, escreve num caderno as maravilhas e as curas que Ele tem feito na
sua vida. Agradece-Lhe com todo o teu coração.

•

Oferece um tempo de oração (terço, comunhão, leitura da Sagrada
Escritura...) por todos aqueles que não voltam a Deus para Lhe agradecer
o que Deus lhes deu. Reza para que possam reconhecer as curas de Deus
e agradece tu por eles.

Proposta de Ponto de Esforço
•

Jesus, nos Evangelhos, dá uma grande atenção a todos aqueles que se
encontram doentes. Procura neste mês dar atenção aos que se encontram
doentes à tua volta. Provavelmente, não os podes curar, mas podes, pela
amizade, mostrar o amor de Jesus. Vais estar a amar à maneira de Jesus.

•

Amar a Deus e ao próximo é o mandamento de amor que Deus nos
deixou Este mês pratica com os homens aquilo que queres fazer com
Deus. Ama a Deus agradecendo. Ama o próximo agradecendo. Este mês
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agradece mais.
•

Lê a audiência geral do Papa Francisco sobre a gratidão que encontras na
proposta de Leitura.

Para aprofundar
•

Audiência Geral 30.12.2020 www.vatican.va/content/francesco/pt/
audiences/2020/documents/papa-francesco_20201230_udienzagenerale.html

•

Sobre os escritos de São Lucas www.bibleproject.com/blog/lukegospels-savior-lost-people/

Oração Final
Amo o Senhor,
porque ouviu a voz da minha súplica.
Ele me atendeu,
no dia em que O invoquei.
Apertaram-me os laços da morte,
caíram sobre mim as angústias do além,
vi-me na aflição e na dor.
Então invoquei o nome do Senhor:
“Senhor, salvai a minha alma”.
Justo e compassivo é o Senhor,
o nosso Deus é misericordioso.
O Senhor guarda os simples:
estava sem forças e o Senhor salvou-me.
Volta, minha alma, ao teu descanso,
porque o Senhor foi bom para contigo.
Livrou da morte a minha alma,
das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés.
Andarei na presença do Senhor,
sobre a terra dos vivos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
como era no princípio, agora e sempre.
Ámen
Salmo 114 (116A)
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Fevereiro

“Filho, tem confiança,
os teus pecados estão
perdoados”
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Filho, tem confiança, os teus
pecados estão perdoados

Oração Inicial
“Senhor Jesus Cristo,
Vós sois o rosto visível do Pai invisível,
do Deus que manifesta sua omnipotência sobretudo com o perdão e a
misericórdia: fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós, seu
Senhor, ressuscitado e na glória.
Vós quisestes que os Vossos ministros fossem também eles revestidos de
fraqueza para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na ignorância
e no erro: fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles se sintam
esperados, amados e perdoados por Deus.”
(excerto da oração do Papa Francisco para o Jubileu Extraordinário da
Misericórdia, 2016)

Tema
“Depois disto, subiu para o barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade.
Apresentaram-lhe um paralítico, deitado num catre. Vendo Jesus a fé deles,
disse ao paralítico: «Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados.»
Alguns doutores da Lei disseram consigo: «Este homem blasfema.»
Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: «Porque alimentais
esses maus pensamentos nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: ‘Os
teus pecados te são perdoados’, ou: ‘Levanta-te e anda’? Pois bem, para que
saibais que o Filho do Homem tem, na terra, poder para perdoar pecados disse Ele ao paralítico: ‘Levanta-te, toma o teu catre e vai para tua casa.» E
ele, levantando-se, foi para sua casa.
Ao ver isto, a multidão ficou dominada pelo temor e glorificou a Deus, por ter
dado tal poder aos homens.”
(Mt 9 1:8)
Neste mês de fevereiro, continuando a ter o nosso olhar voltado para as curas
ao longo da Sagrada Escritura, vamos olhar para Jesus a curar um Paralítico
(cf. Mt 9, 1-8). Quando Jesus vê a fé dos homens que lhe apresentam um
paralítico, rapidamente lhe perdoa os pecados. Perdoa-o antes de o curar
fisicamente, demonstrando que na humanidade, mais importante que a nossa
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saúde corporal, que a Deus também importa, é a saúde espiritual. Para os
doutores da Lei ali presentes, esta ação de Jesus era ocasião de escândalo.
De facto, a fé de Israel era a de que só Deus podia perdoar os pecados, daí
que O considerassem blasfemo. Como podia um homem perdoar os pecados?
Por causa da fé dos primeiros e em resposta à incredulidade dos doutores
da Lei, para que reconhecessem que na terra Ele tem o poder de perdoar os
pecados, Jesus cura o paralítico da sua paralisia e ordena-lhe que se levante.
Ao curá-lo, Jesus mostra-nos, então, que a cura do corpo também importa a
Deus. Deus quer salvar todo o nosso ser, na unidade do corpo e da alma com
que nos criou.
Apresentaram-lhe um paralítico, deitado num catre
É muito significativo que nos seja apresentado um paralítico a ser curado.
Para o povo de Israel, a doença de alguém estava muitas vezes associada
ao pecado, daí que, por exemplo, diante de um cego, os discípulos tenham
questionado Jesus sobre quem teria pecado para que aquele homem tenha
nascido assim (Cf. Jo 9,2). Neste sentido, a paralisia deste homem podia
significar, ainda que não diretamente, uma estagnação na sua vida espiritual,
um estar imobilizado por causa dos seus pecados, completamente desligado
da vida com Deus, uma passividade na vida. O estar paralisado tirava-o da
vida espiritual do seu povo, e, por outro lado, a sua cura, fazia-o regressar à
comunhão espiritual.
Torna-se então fundamental recordar que um dos pilares da nossa fé é o
de que Deus nos criou por e para o amor, ou seja, Deus que é amor criounos para sermos participantes da sua própria vida divina. Deus cria-nos para
O amarmos e amarmos o nosso próximo. Isto foi plenamente revelado em
Jesus. É a vocação de cada cristão. A vocação que recebemos no Batismo.
Porém, a verdade é que, na nossa condição humana, estamos inclinados para
não vivermos sempre essa mesma vida. Estamos tantas vezes inclinados a
viver segundo nós próprios, os nossos interesses, o que nos apetece fazer,
que tantas vezes não responde à vocação de Deus, não corresponde a gestos
de amor para com Deus e os homens. Isto significa que, mesmo batizados, e
portanto já participantes da vida de Deus, não só continuamos inclinados para
o pecado, como trazemos em nós marcas desse mesmo pecado, podendo
estar paralisados.
Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: «Filho, tem confiança, os teus
pecados estão perdoados
Mas Deus, que nos ama profundamente, nunca quer que o Homem esteja
longe de si. Nunca quis que ficássemos sob a condição do pecado, nem do
sofrimento. Quer que a nossa alma Lhe pertença, O amemos e glorifiquemos
com o nosso corpo. Por isso se fez homem em Jesus, para nos confirmar na
nossa vocação e para que os nossos pecados fossem perdoados, e pudéssemos
viver cada vez mais plenamente a vida divina a que somos chamados. Como
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Homens e filhos de Deus, na nossa condição terrena, continuamos sujeitos
ao sofrimento e ao pecado, e a cura deste paralítico significa que Deus não
quer que fiquemos fechados na nossa paralisia espiritual, marcados pelo
nosso pecado, sem um horizonte de esperança, de saída e, acima de tudo, de
sentido.
Por conseguinte, Jesus, para que a sua salvação chegasse até aos confins do
mundo, em todos os tempos, quis “que a Igreja continuasse, com a força do
Espírito Santo, a sua obra de cura e de salvação” (CIC 1421), tal como Ele a
quis mostrar na cura e perdão dos pecados do paralítico. Assim, por meio do
Seu Espírito, deu aos seus Apóstolos e, a partir deles aos seus sucessores
de todos os tempos e lugares, o poder da remissão dos pecados. “Recebei o
Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados;
e àqueles quem os retiverdes, serão retidos” (Cf. Jo 2, 22-23). A nós, vinte e
um séculos depois, a graça do perdão dos pecados, que apenas Jesus tem o
poder de nos dar, chega-nos sob a forma do sacramento da Reconciliação.
Por força do Espírito Santo, na Confissão, cada padre, porque como seres
humanos continuamos sempre a precisar de sinais sensíveis e de gestos
humanos, é instrumento de que Jesus se quer servir para nos perdoar.
Foi chamado e ungido por Deus para isso mesmo. No padre, Cristo faz-se
presente e basta a mesma fé, o mesmo desejo de salvação e de conversão
da minha vida à Sua Vida, assim como aqueles homens, apresentando o
paralítico a Jesus, esperavam que este o curasse. Aproximar-me de um
padre para me confessar, significa crer que Deus me ama e me chama a si,
à Sua vida. Significa reconhecer que sou frágil e pecador diante d’Ele, que
verdadeiramente estou arrependido daquilo que fiz, e que quero ser curado,
perdoado por Jesus. Sendo uma “reorientação radical de toda a vida, de um
regresso, uma conversão a Deus de todo o coração, uma rejeição do pecado”
(Cf. CIC 1430), a Confissão trata-se de uma verdadeira penitência interior. Não
se trata de aproximar de um padre para limpar os pecados e com esforços
humanos tentar uma vida mais perfeita até que se falhe outra vez. É abrir o
meu coração diante de Jesus, reconhecendo-me ferido, para que Ele com a
Sua graça me levante e fortaleça, para que a minha vida seja cada vez mais à
Sua imagem e semelhança.
Talvez seja então momento para nos perguntarmos se Jesus ainda encontra
em nós esta fé. Ao encontrar naqueles homens a fé de que Ele podia curar o
paralítico, Jesus não hesitou em perdoar-lhe os pecados. E em nós, encontra
o arrependimento por falharmos com Ele? Encontra a fé de que Ele nos pode
restituir à verdadeira Vida?
“Disse Ele ao paralítico: ‘Levanta-te, toma o teu catre e vai para tua casa’”
Estamos a aproximar-nos a passos largos da Quaresma, tempo de penitência
de preparação para a Páscoa de Jesus. Tempo propício para nos centrarmos
no essencial. No essencial de quem somos e de quem é Deus na nossa vida.
É tempo de vivermos com Jesus no centro. É o tempo de deixarmos que Ele
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nos levante, quer espiritualmente, como corporalmente. Na Confissão, Jesus,
que ali “nos espera, nos escuta e nos perdoa”, faz-nos passar da nossa miséria
à misericórdia de Deus. E, como nos mostra a cura do paralítico, a Jesus basta
que nos coloquemos diante d’Ele com fé de que Ele mesmo é a Vida a que
fomos chamados (Cf. Jo 14,6), e que n’Ele encontramos a cura, o poder do
perdão dos pecados.
Para este mesmo tempo da Quaresma, a Igreja convida-nos a três outras
formas de penitência, ou seja, para voltarmos a centrar a nossa vida em Jesus.
Convida-nos ao jejum, à esmola e à oração. O jejum trata-se de nos privarmos
de alimentos físicos, para nos lembramos de que “nem só de pão vive o
homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.” (Mt 4,4), e portanto
de centrarmos a nossa vida em Jesus. Trata-se de reconhecermos também
que o nosso corpo foi criado para Deus, para o amor verdadeiro, não para
continuamente estar a ser alimentado pelos nossos desejos instantâneos. A
oração liga-nos, nossa intimidade, a Deus, numa atitude de reconhecimento
de que não somos autossuficientes, mas criados para a amizade com Ele e
que da sua misericórdia somos necessitados. A esmola trata-se, como nos diz
o Papa Francisco, de «reencontrar a alegria do projeto que Deus colocou na
criação e no nosso coração: o projeto de amá-Lo a Ele, aos nossos irmãos», de
darmos de graça o que de graça recebemos.
É tempo de nos levantarmos e voltarmos à comunhão com Deus e ao amor
por aqueles que nos rodeiam. Aproximemo-nos de Jesus, o único que nos
pode levantar para aquilo que verdadeiramente fomos criados.

Pontos de Discussão
•

Acreditamos que Deus nos criou numa unidade de corpo e alma?

•

Que nos criou para sermos participantes da sua vida divina?

•

Em que é que isso nos diferencia da forma como hoje a humanidade, no
mundo, se relaciona com o seu corpo e a sua alma?

•

O que significa, hoje e para nós, Jesus ter o poder do perdão dos pecados?

•

Acreditamos nesta revelação que Jesus nos continua a fazer, ou ela é
para nós indiferente, ou um escândalo?

Pontos de Oração
•

Jesus encontra em mim a fé de que sou corpo e alma, e de que me pode
perdoar os pecados?

•

Desejo verdadeiramente essa Vida para que fui criado?

•

O que é que, na minha vida, a relação com Jesus e o encontro com Ele na
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confissão já converteu, fez passar da miséria à misericórdia?
•

No começo de mais uma Quaresma, em que é que Jesus me tem que
perdoar e levantar?

Propostas de Ponto de Esforço
•

Com o aproximar do tempo de Quaresma, seria importante procurar
definir algum momento de penitência em equipa. Pequeno, prático e
possível. Fazer algum gesto de caridade em conjunto, ou escolher algum
jejum em comum para fazer durante a Quaresma, ou escolher fazer um
tempo de oração que normalmente não faríamos, como por exemplo,
juntarmo-nos dois a dois, ou todos, para rezar.

Para aprofundar
•

Papa Francisco, Carta Apostólica Misericordia et Misera (2016)

•

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2022

Oração Final
Ó Senhora minha, Santa Maria!
À Vossa graça, à Vossa especial vigilância e misericórdia,
hoje, todos os dias e na hora da minha morte
encomendo o meu corpo e a minha alma.
Vos confio todas as minhas esperanças e consolos,
todas as aflições e sofrimentos,
a minha vida e o seu fim,
para que, pelos Vossos méritos, todos os meus atos sejam praticados
e guiados segundo a vontade do Vosso Filho.
Amén.
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Março

“Jovem, Eu te ordeno:
Levanta-te”
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Jovem, Eu te ordeno: Levanta-te
Oração Inicial
Avé, sempre bela,
Ó Virgem Mãe de Deus,
Do alto mar estrela,
Porta azul dos céus.
Novas o Anjo traz:
‘Avé” Te saúda;
Funda-nos na paz
De Eva o nome muda.
Quebra a algema ao réu,
E dá aos cegos luz,
Dá-nos Mãe do céu,
O que ao céu conduz.
Mostra seres Mãe,
Faz a nós descer
Quem por nós nascido,
Quis de Ti nascer.
Mansidão, pureza,
Ó Virgem sem igual,
Dá-nos com presteza.
E livra-nos do mal.
Dá-nos vida pura,
Um caminho certo
Para quem procura
Ver Jesus de perto.
Seja ao Pai louvor,
Ao Cristo também;
Ao Consolador Igualmente.
Ámen!
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Tema
“Em seguida, dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, indo com Ele os seus
discípulos e uma grande multidão. Quando estavam perto da porta da
cidade, viram que levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe,
que era viúva; e, a acompanhá-la, vinha muita gente da cidade. Vendo-a, o
Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: «Não chores.» Aproximando-se,
tocou no caixão, e os que o transportavam pararam. Disse então: «Jovem,
Eu te ordeno: Levanta-te!» O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus
entregou-o à sua mãe.
O temor apoderou-se de todos, e davam glória a Deus, dizendo: «Surgiu entre
nós um grande profeta e Deus visitou o seu povo!» E a fama deste milagre
espalhou-se pela Judeia e por toda a região.”
(Lc 7, 11:17)
Levanta-te
Este capítulo do Evangelho de São Lucas conta-nos como Jesus, ao entrar na
cidade de Naim, na Galileia, se depara com um cortejo fúnebre acompanhando
à sepultura um jovem, filho único duma mãe viúva. “Vendo-a, o Senhor
compadeceu-Se dela e disse-lhe: “Não chores”. Aproximando-Se, tocou no
caixão, e os que o transportavam pararam” (Lc 7, 13-14). Jesus deixa-se tocar
pelo sofrimento angustiado daquela mulher, e ressuscita o seu filho dizendo:
“Jovem, eu te ordeno, levanta-te!”.
Este mês, com base nesta passagem, iremos centrar-nos na força de
ressurreição que a Palavra de Cristo tem nas nossas vidas. Quando nos
encontramos mortos, derrotados pelo nosso pecado, incapazes de lutar pelas
nossas forças, Cristo cruza-se no nosso caminho, devolve-nos a Vida e libertanos daquilo que nos aprisiona, oprime e mata.
“A comoção de Jesus torna-O participante da realidade do outro. Toma sobre
Si a miséria do outro. A dor daquela mãe torna-se a sua dor. A morte daquele
filho torna-se a sua morte.” (Santo Padre Francico, 2020) Jesus ordena ao
jovem que se levante, mas é Ele próprio quem ressuscita. A Sua Palavra não é
passiva, mas é antes o próprio Cristo que quem vem ao nosso encontro! Nas
nossas vidas, Jesus não nos chama de longe a algum ideal inatingível – vem
até nós, compadece-se da nossa pequenez, assume a nossa própria miséria e
dá-nos uma vida nova!
Vida nova
Quando Jesus devolve a vida ao jovem, não lha devolve igual! A vida que lhe
concede é uma vida nova, transformada por aquele encontro. O encontro
profundo com Cristo gera em nós uma vontade de viver essa vida nova – de
largar o comodismo, os pequenos egoísmos, os problemas que nos aprisionam.
“É verdadeiramente uma nova criação, um novo nascimento; e não mera
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persuasão psicológica. Provavelmente, nos momentos de dificuldade, muitos
de vós ouviram repetir-lhe certas frases «mágicas» que estão de moda hoje
e deveriam resolver tudo: «deves acreditar em ti próprio», «deves encontrar
os recursos dentro de ti», «deves tomar consciência da tua energia positiva»,
etc. Mas todas elas não passam de meras palavras e, para quem estiver
verdadeiramente morto dentro, não funcionam. A palavra de Cristo tem outra
espessura: é infinitamente superior; é uma palavra divina e criadora, a única
que pode restabelecer a vida onde esta se apagou.”(Santo Padre Francico,
2020)
Jesus deseja – e pode – dar-nos esta vida plena, vivida em comunhão com
Ele. Mas é necessário que o nosso coração se abra a recebê-la inteiramente.
“Precisamos fazer a nossa parte e romper com as situações de pecado que
nos levam a nos afastar cada vez mais de Deus, dos irmãos, da família, dos
amigos, da Igreja. Precisamos dizer não a tudo aquilo que não condiz com a
nossa dignidade de cristãos”.
Jesus não consegue agir num coração que não se decidiu a deixar o pecado
para viver só da Graça. Não como quem se pensa invencível na batalha contra
o pecado, mas precisamente como aquele que se deu conta que sozinho nada
pode. “Se perdeste o vigor interior, os sonhos, o entusiasmo, a esperança e a
generosidade, diante de ti está Jesus, como parou diante do filho morto da
viúva, e o Senhor, com todo o seu poder de Ressuscitado, exorta-te: “Jovem,
Eu te ordeno: Levanta-te!” ” (Santo Padre Francico, 2019) E então levantamonos apressadamente, como Nossa Senhora, para viver esta vida nova que já
não é nossa, mas a Dele em nós.
“Se caíste, levanta-te com mais esperança.” (Escrivá, 2021) Muitas vezes,
perante as nossas quedas, permitimo-nos cair em desânimo. Entristece-nos
que, uma vez mais, possamos ter caído no mesmo pecado de sempre, aberto
a mesma ferida que insiste em não sarar. “Aí, Jesus fala a ti, a mim, a cada um
de nós e diz: «Levanta-te!». Bem sabemos que também nós, cristãos, caímos
e sempre nos devemos levantar. Só quem não caminha é que não cai; mas
também não avança para diante.” (Santo Padre Francico, 2019)
Se nos afastamos de Jesus, Ele procura-nos. Neste “levanta-te” reconhecemos
o pai do filho pródigo que lhe devolve inteiramente a dignidade de filho – não
porque o mereça, mas porque ama. Precisa apenas da nossa humildade para
recomeçar, uma e outra vez. “Se te afastas d’Ele por qualquer motivo, reage
com a humildade de começar e recomeçar; de fazer de filho pródigo todos os
dias, até mesmo repetidas vezes nas vinte e quatro horas do dia; de acertar
o coração contrito na Confissão, verdadeiro milagre do Amor de Deus.”
(Escrivá, 2010)
Pelo sacramento da confissão, o Senhor limpa a miséria da nossa alma
e inunda-a de alegria e de força para o combate. Para tal, não precisa que
nos justifiquemos, que arranjemos desculpas. Não precisa também que nos
martirizemos pela nossa queda, caindo em desesperos. Quer apenas que
reconheçamos que, na nossa pequenez, caímos, que não amámos como
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podíamos e, por nossa culpa, nos deixámos levar para longe Dele. Mas – e
mais importante - que queremos voltar e que confiamos que Ele pode e quer
perdoar-nos, e dar-nos uma vida nova n’Ele!
Apostolado
Após receber a vida nova, diz Evangelho que o jovem “começou a falar” (Lc 7,
15). A primeira reação duma pessoa que foi tocada e restituída à vida por
Cristo é a vontade de dar a conhecer a todos o motivo da sua Alegria.
“Porque se tu dás a vida, alguém a acolhe. [.] O que é belo, apaixona. E se
um jovem se apaixona por qualquer coisa, ou melhor, por Alguém, por fim
levanta-se e começa a fazer grandes coisas; e, de morto que estava, pode
tornar-se testemunha de Cristo e dar a vida por Ele.” (Santo Padre Francico,
2019)
Descobrimos então esta dinâmica de receber a vida nova de Jesus para a
poder dar por Ele. Somos chamados a levá-la àqueles que, na nossa vida,
estão ainda ‘mortos’ porque perderam a esperança de serem salvos, e vivem
conformados com uma vida longe da verdadeira Alegria. “Também vós, jovens,
podeis aproximar-vos das realidades de sofrimento e morte que encontrais,
podeis tocá-las e gerar vida como Jesus. Isso é possível, graças ao Espírito
Santo.” (Santo Padre Francico, 2019) Somos chamados, nós mesmos, a dizer,
com a nossa vida, a todos aqueles que perderam a coragem para se voltar a
erguer: “jovem, levanta-te!”.
Nossa Senhora
“Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: «Não chores.»” O
Coração de Jesus move-se de compaixão pela mãe que vê a chora a morte do
Seu filho. Ao devolver a vida ao jovem “Jesus entregou-o à sua mãe.”
A Virgem Maria é Mãe de Jesus e nossa Mãe. Chora as nossas quedas, mas
confia que o seu Filho tudo pode. Maria é a Mãe de cujo coração Cristo se
compadece para nos devolver a vida. Não devemos ter medo nem vergonha de
recorrer a Nossa Senhora. Podemos, antes, confiar e pedir a Sua intercessão,
pois se Jesus deu novamente a vida a aquele jovem sem que a viúva o pedisse,
quanto mais Ele nos ajudará se Maria pedir por nós.
“A ressurreição do jovem reuniu-o à sua mãe. Nesta mãe, podemos ver Maria,
nossa Mãe, a Quem confiamos todos os jovens do mundo. Nela podemos
reconhecer também a Igreja, que quer acolher com ternura os jovens todos,
sem excluir nenhum. Assim rezemos a Maria pela Igreja, para que seja sempre
mãe dos seus filhos que se encontram na morte, chorando e pedindo o seu
renascimento. Por cada filho seu que morre, morre também a Igreja; e por
cada filho que ressuscita, também Ela ressuscita.” (Santo Padre Francico,
2020)
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Pontos de Discussão
•

Ao nosso redor e às vezes mesmo dentro de nós, deparamo-nos com
realidades de morte: física, espiritual, emocional, social. Damo-nos conta
disso ou limitamo-nos a sofrer as consequências? Haverá algo que
possamos fazer para restabelecer a Vida?

•

Como jovens, somos particularmente dotados duma energia maior que,
aplicada à fé, deve traduzir-se em audácia apostólica e alegria. Vemos
esta realidade nos nossos dias? Como?

•

No Sacramento da Reconciliação somos ressuscitados por Cristo, pelo
Seu Sangue, para passarmos da morte à Vida. Será que percebemos
a importância e a necessidade deste sacramento? Ou é apenas um
requisito da Páscoa e do Natal?

Pontos de Oração
•

Há quem deixe correr os dias na superficialidade, considerando-se
vivo quando dentro, na realidade, está morto (cf. Ap 3, 1). “É possível
encontrar-se aos vinte anos a arrastar uma vida decadente, não à altura
da própria dignidade. Tudo se reduz a um “deixar correr”, contentando-se
com qualquer gratificação: um pouco de diversão, algumas migalhas de
atenção e carinho dos outros, etc.” (Santo Padre Francico, 2020)

•

Estou morto? Reconheço que não consigo levantar-me sozinho? Que
valor dou à confissão? Arrasto-me ou decido-me a ir quando caio?

•

“Jesus pousa um olhar atento, não distraído, sobre aquele cortejo
fúnebre. No meio da multidão, avista o rosto duma mulher marcado por
extremo sofrimento. O seu olhar gera o encontro, fonte de vida nova. Não
há necessidade de muitas palavras.” (Santo Padre Francico, 2020)

•

Como é o meu olhar? Vejo com olhos atentos ou vejo como se repassasse
imagens em redes sociais?

•

“Os jovens são capazes de guiar outros jovens, vivendo um verdadeiro
apostolado no meio dos seus próprios amigos” (Santo Padre Francico,
2019) O Senhor Jesus quer que sejamos também apóstolos, prontos
para lhe entregar aqueles que vemos “mortos”. Na nossa fraqueza, Ele
capacita-nos para essa Missão.

•

Percebo a importância do apostolado? Em que lugares da minha vida já o
faço? Quais me estão a escapar?

Proposta de Ponto de Esforço
•

Pedir a um amigo que me acompanhe à Confissão;

•

Fazer o exame de consciência diário;1
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•

Rezar o Angelus2 e pedir a Nossa Senhora por alguém que conheço e
está “morto”.

O método Inaciano é um dos mais conhecidos para realizar o exame de consciência diário. O esquema é

1.

constituído por cinco pontos essenciais.
O Angelus é uma oração rezada pela Igreja desde o séc.XIII, tipicamente rezada ao meio dia, mas também às

2.

seis da manhã e da tarde.

Para aprofundar
•

Nouwen, H. (1995). O regresso do filho pródigo. https://www.wook.pt/
livro/o-regresso-do-filho-prodigo-henri-nouwen/163354

•

Santo Padre Francico. (2019). Christus vivit “: Exortação Apostólica póssinodal aos Jovens e a todo o Povo de Deus.

•

Santo Padre Francico. (2020). XXXV Jornada Mundial da Juventude:
«Jovem, Eu te digo, levanta-te! (cf. Lc 7, 14)».

Oração Final
Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer
que algum daqueles
que têm recorrido à vossa protecção,
implorado a vossa assistência,
e reclamado o vosso socorro,
fosse por Vós desamparado.
Animado eu, pois, de igual confiança,
a Vós, Virgem entre todas singular,
como a Mãe recorro,
de Vós me valho e,
gemendo sob o peso dos meus pecados,
me prostro aos Vossos pés.
Não desprezeis as minhas súplicas,
ó Mãe do Filho de Deus humanado,
mas dignai-Vos
de as ouvir propícia
e de me alcançar o que Vos rogo.
Ámen.

S. Bernardo
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Abril

“«Jesus, lembra-te de mim,
quando estiveres no teu Reino.»
Ele respondeu-lhe: «Em verdade
te digo: hoje estarás comigo no
Paraíso.»”
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“Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres no teu Reino.”
Ele respondeu-lhe: “Em verdade te digo: hoje estarás
comigo no Paraíso.”
Oração Inicial
“Porventura, Senhor, sendo tua a eternidade, ignoras o que te digo ou vês
a cada momento o que se passa no tempo? Por que motivo é que, então,
eu faço para ti a narração de todas estas coisas? Não é, decerto, para que
as conheças por mim, mas apenas desperto o meu afeto para contigo, bem
como o daqueles que leem estas páginas, a fim de que todos possamos dizer:
O Senhor é grande é digno de todo o louvor”.
Santo Agostinho, Confissões, livro XI, I, 1.

Tema
“Ora, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo:
«Não és Tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também.»
Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: «Nem sequer temes a Deus,
tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos
o castigo que as nossas acções mereciam; mas Ele nada praticou de
condenável.» E acrescentou: «Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres no
teu Reino.»
Ele respondeu-lhe: «Em verdade te digo: hoje estarás comigo no Paraíso.»”
(Lc 23, 39:43)
“Em verdade te digo: hoje estarás comigo no paraíso”: quem é que não quer
ouvir estas palavras dirigidas a si, pelo próprio Jesus? A promessa do paraíso
oferecido, o maior bem possível! Quem é que não deseja encontrar alguém que
o ame desta maneira? E que, para além de amar infinitamente, seja realmente
capaz de realizar o nosso coração, oferecendo-nos a felicidade eterna?
Andamos à procura deste amor, por vezes sem saber! Fazemos muitas coisas
para recebermos o amor dos outros, por vezes de maneira mais egoísta e
outras porque queremos simplesmente agradar a quem achamos que
devemos. Damos um presente aos nossos pais, ou fazemos uma tarefa em
casa: porque queremos agradar aos pais, mas também porque achamos que
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contribui para uma vida em família boa, em que nos amamos uns aos outros.
Estudamos para vermos o nosso trabalho reconhecido. Arranjamo-nos, de
manhã, para que nos achem bem. E, nesta rotina diária, acabamos por cair
na tentação de procurar o amor dos outros pelas coisas que fazemos. Até
com Deus! Fazemos as coisas boas, como ir à missa, rezar o terço, ajudar os
pobres, etc., para que Jesus nos ame também e nos prometa o paraíso. E sem
notarmos, chegaríamos ao ponto de nos encontrarmos com Jesus e exigir o
paraíso pelas coisas boas que fizemos. Exigir o amor de Deus pelas coisas que
fizemos.
Mas o que é que o bom ladrão fez para merecer a misericórdia de Jesus?
No curto diálogo que teve com Nosso Senhor, São Dimas reconheceu a sua
miséria e professou a fé em Jesus, reconhecendo-O como Deus e Rei.
O bom ladrão reconhece a sua miséria
“Agora: um dos ladrões disse as mesmas injúrias que os Judeus, mas o
outro pôs em causa as suas palavras, enquanto confessava a própria culpa,
acrescentando: “Quanto a nós, fez-se justiça, porque recebemos o castigo
que mereciam as nossas ações” (São Cirílio de Jerusalém).
O primeiro passo para a salvação de São Dimas foi o reconhecimento da sua
miséria. O que têm de comum as nossas vidas com a vida deste homem? Tal
como ele, somos, na verdade, miseráveis. Se, por um lado, isto não é uma
coisa que dizemos todos os dias, é algo que quase diariamente se revela: não
passa um dia sem que pudéssemos ter feito melhor, em que pudéssemos ter
ajudado mais, em que pudéssemos ter sido menos egoístas nas coisas que
fizemos, em que pudéssemos ter pecado menos, em que pudéssemos ter
evitado o pecado que há tanto tempo nos destrói. Assim, quando de relance
vemos o rumo que a nossa vida toma, quando temos um breve vislumbre
da morte, caímos em nós: que vida miserável, curta, efémera, mal vivida,
desperdiçada e sem sentido! O que é que mereço com tanto pecado? Se
alguém visse a miséria do nosso coração, os pecados que fizemos, certamente
nos julgaria com pena de morte. Talvez algum de nós diga: “Bem, não somos
assim tão miseráveis! Isso é ser duro demais”. Mas a vida dos santos mostranos o contrário! Eles, que eram santos, reconheciam-se como enormes
pecadores, alguns até se confessavam uma vez por dia, outros faziam grandes
penitências, outros desfaziam-se de tudo e outros, como São João Maria
Vianney, quase morriam de pavor ao ver a sua miséria. Quanto a este último
santo, diz-se que pediu a Deus que lhe mostrasse a miséria do seu coração,
num dos dias em que passava largas horas em frente ao sacrário. Pedia isto
várias vezes. Certo dia, Jesus atendeu ao seu pedido. Mas vendo a sua miséria
por brevíssimos momentos, ficou tomado por enorme horror. Os santos, mais
próximos da verdadeira Luz, vêem com maior clareza o íntimo da sua alma.
Nós, ainda longe, não conseguimos reconhecer, por vezes, os pecados mais
graves. E na monotonia de pecados repetidos vezes sem conta, conformamonos com uma vida infeliz, enterrados em pecados que rapidamente nos vão
destruindo a capacidade de amar.
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Voltamos à pergunta: o que é que fez o bom ladrão para merecer tão grande
misericórdia? Ele, que pecou durante a vida toda, em poucas palavras mereceu
a vida eterna. E a primeira coisa que fez foi reconhecer a sua miséria. A
crucifixão era um castigo reservado para os maiores criminosos ou escravos.
E São Dimas chamou-lhe um justo castigo, um castigo próprio dos seus atos.
Ali, junto da Cruz, perto o suficiente de Jesus, reconheceu a sua miséria. Este
é também o primeiro passo que temos a dar: aproximarmo-nos de Jesus e
reconhecer a nossa miséria. Sem proximidade, sem tempo de oração, sem
subirmos ao calvário, durante a missa, para irmos ao encontro de Jesus, sem
nos aproximarmos de Nosso Senhor que nos espera na confissão, jamais
saberemos reconhecer a nossa miséria. Mas uma vez que O reconhecemos,
uma vez que, pela graça, nos é dado a conhecer o amor que Cristo nos teve,
então caímos derrotados pelo confronto do nosso pecado com esse mesmo
amor. E tornamo-nos conscientes disto: que Cristo nos ama até ao fundo do
nosso ser, mesmo conhecendo todos os nossos pecados! Não nos ama pelo
que fizemos, mas pelo que somos. Isto é aquilo que procurávamos, durante
o dia-a-dia, ao fazer coisas para que outros as reconhecessem. Mas apenas
fazíamos pequenas coisas, e encontrávamos um amor incapaz de nos realizar
e que rapidamente passava. Aqui é diferente: Alguém que nos ama mesmo
que tenhamos pecado, e com um amor que nos preenche.
Cristo não ama o nosso pecado. Após o ladrão reconhecer que a sua vida
merecia aquele castigo a resposta de Jesus não foi: “Não te preocupes, não
fizeste nada de mal. Isso não é pecado, não te aflijas”. Não! Nosso Senhor está
crucificado por causa desse pecado, e por causa dos nossos pecados. Sem
o reconhecimento do nosso pecado, da nossa miséria, não se perceberia o
significado da Cruz. O primeiro passo é, então, aproximarmo-nos de Jesus e
reconhecermos a nossa miséria. Confessarmos o nosso pecado.
A profissão de fé do bom ladrão
A tradição da Igreja dá o nome de Dimas ao bom ladrão. Um dos sítios onde
o bom ladrão aparece referido com este nome é num Evangelho apócrifo, os
Atos de Pilatos. Na verdade, o nome de Dimas vem da palavra grega “dismas”,
que significa “aquele que nasceu ao pôr do sol”. São Dimas é aquele que
nasceu para a vida da graça ao pôr do sol, às portas morte. De Jesus ouviu
a promessa: “Em verdade te digo: hoje estarás comigo no paraíso”. Podemos
dizer que foi canonizado pelo próprio Jesus: foi o primeiro pecador de quem
tivemos a certeza que estaria no céu.
Dimas teve fé naquele Homem que estava crucificado junto dele “Jesus,
lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado”. Pelo pecado original
quisemos tornarmo-nos autossuficientes, controlar o bem e o mal, uma coisa
que não percebemos e que vemos as consequências na nossa vida. Vivemos
ansiosos, preocupados, não fazemos o bem que queremos e fazemos o mal
que não queremos. Professarmos a nossa fé é manifestar o nosso desejo de
pôr Deus no centro das nossas vidas, confiar que só Ele nos pode levar ao bem
e salvar da vida de pecado.
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Deus veio trazer a salvação ao mundo Encarnando. Dimas foi capaz de
reconhecer Deus naquele Homem que estava crucificado junto dele e no seu
poder para salvá-lo da sua miséria “Jesus, lembra-te de mim, quando entrares
no teu reinado”. Imitando o exemplo de São Dimas esperamos nós também
ouvir da boca de Jesus as mesmas palavras que Ele pronunciou na cruz ao
malfeitor penitente: “Em verdade eu te digo: ainda hoje estarás comigo no
Paraíso”.
A Misericórdia de Deus
Apesar de toda a vida de pecado que o Dimas levou Jesus Crucificado
perdoa todos os seus pecados. Na cruz a miséria de Dimas encontra-se com
a Misericórdia de Deus. Vezes sem conta o traímos e vezes sem conta somos
perdoados e mais se for preciso. E o que são estas traições? São todas as
vezes em que ficamos aquém da felicidade que Deus tem para nós e para o
mundo. E tanto nos quer realizados e felizes que manda o Seu Filho para a Cruz
para nos redimir e nos dar uma nova vida, um recomeço. A sua misericórdia
é infinita. Basta que reconheçamos que precisamos dela e que só Deus no-la
pode dar sermos perdoados e vivermos em plena comunhão com Deus.

Pontos de Discussão
•

Ouvimos falar muito na misericórdia de Deus mas esquecemo-nos de
olhar para a nossa miséria. Sempre que invocamos a misericórdia de
Deus temos consciência que de facto precisamos de ser salvos?

•

A conversão de Dimas acontece no fim da sua vida de pecado quando
está a ser crucificado. Muitas vezes é quando mais no fundo estamos que
mais percebemos o amor de Deus e a sua misericórdia e nos deixamos
converter. Já te aconteceu ou sabes de alguma história que te tenha
marcado?

Pontos de Oração
•

Num momento de recolhimento, olha para a tua vida e vê quais são as
tuas fraquezas e misérias. Pede a Deus a Sua misericórdia para que
consigas lutar contra elas.

•

“Crer no Filho crucificado significa «ver o Pai», significa crer que o amor
está presente no mundo e que o amor é mais forte do que toda a espécie
de mal em que o homem, a humanidade e o mundo estão envolvidos.
Crer neste amor significa acreditar na misericórdia” (São João Paulo II).
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Proposta de Ponto de Esforço
•

A Salvação de Cristo chega-nos através da sua misericórdia inesgotável.
É na graça de Deus – e não na nossa força – que devemos apoiar-nos
para procurar a santidade. Ao longo da próxima semana, procura fazer
um bom exame de consciência e abeira-te do sacramento da confissão.

Oração Final
Senhor Jesus Cristo,
Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai celeste,
e nos dissestes que quem Vos vê, o vê a Ele,
mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos!
O Vosso olhar de amor libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro;
a adúltera e Madalena de colocarem a felicidade nas coisas criadas;
fez chorar Pedro depois da traição,
e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido.
Fazei que cada um de nós escute, como nos fossem dirigidas,
as palavras que dissestes à samaritana:
“Se tu conhecesses o dom de Deus!”
Excerto da Oração do Ano Jubilar da Misericórdia
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Maio

“Não tenho ouro nem prata,
mas o que tenho, isto te dou: Em
nome de Jesus Cristo Nazareno,
levanta-te e anda!”
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Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou:
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda!

Oração Inicial
Eu confesso, meu Deus, que tenho sido,
e ainda sou, renitente ao amor do meu próximo...
Concede-me, ó Deus, que a luz do teu rosto
possa brilhar para mim na vida daquele ‘outro’...
Concede-me que eu Te veja, até e acima de tudo,
nas almas dos meus irmãos, no que eles têm de mais pessoal,
mais verdadeiro e mais distante.
P. Pierre Teilhard de Chardin,
The Divine Milieu

Tema
“Pedro e João subiam ao templo, para a oração das três horas da tarde.
Era para ali levado um homem, coxo desde o ventre materno, que todos os
dias colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola
àqueles que entravam.
Ao ver Pedro e João entrarem no templo, pediu-lhes esmola. Pedro,
juntamente com João, olhando-o fixamente, disse-lhe: «Olha para nós.» O
coxo tinha os olhos nos dois, esperando receber alguma coisa deles. Mas
Pedro disse-lhe: «Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou:
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda!» E, segurando-o pela
mão direita, ergueu-o.
No mesmo instante, os pés e os artelhos se lhe tornaram firmes. De um salto,
pôs-se de pé, começou a andar e entrou com eles no templo, caminhando,
saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu caminhar e louvar a Deus. Bem
o conheciam, como sendo aquele que costumava sentar-se à Porta Formosa
do templo a mendigar; ficaram cheios de assombro e estupefactos com o que
lhe acabava de suceder. E, como ele não deixasse Pedro e João, todo o povo,
cheio de assombro, se juntou a eles sob o chamado pórtico de Salomão.”
Act 3, 1:11
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Numa tarde, Pedro e João subiram a Jerusalém para rezar e encontraram
um homem que era coxo de nascença e que todos os dias pedia esmola
junto a uma das portas principais do templo. Ao pedido de esmola, Pedro
respondeu que “não tinha ouro nem prata,” mas que lhe daria algo melhor.
Em nome de Jesus Cristo, Pedro mandou o coxo levantar-se e andar. Ajudado
pelo apóstolo, o coxo ergueu-se, os seus pés tornaram-se firmes, e começou
a andar. Inesperadamente (“de um salto” como nos relatam os Actos dos
Apóstolos), o coxo via-se curado da sua invalidez. De seguida, entrou no
templo dando graças e louvando a Deus pela cura operada.
O poder messiânico de Pedro
“Depois da ressurreição, Jesus exortou os discípulos a irem por toda a terra
a baptizar e a proclamar o Evangelho”. (Mc. 16, 15–16) “Disse-lhes ainda que
alguns sinais os acompanhariam na sua missão apostólica, como o poder de
expulsar demónios, a capacidade de falar línguas novas, e o poder de curar
os doentes”. (Mc. 16, 17–18) Este episódio da cura do coxo de nascença ilustra
o poder messiânico de Pedro, isto é, o poder que lhe foi confiado por Cristo
para curar em Seu nome.
Este poder da cura não foi apenas dado a Pedro, mas sim a todos os apóstolos
e, por sucessão apostólica, à Igreja Católica: “tudo o que ligardes na Terra
será ligado no Céu, e tudo o que desligares na Terra será desligado no Céu”
(Mt. 18, 18). “A faculdade de perdoar os pecados é uma prerrogativa de Deus:
“O Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados” (Mc. 2, 10).
A concessão deste ministério salvífico à Igreja é, por isso, uma dádiva divina
que devemos reconhecer e agradecer. É um ministério que temos a graça de
poder recorrer sempre que precisamos de nos reconciliar com Deus.
“Cristo quis que a sua Igreja fosse, toda ela, na sua oração, na sua vida e na
sua actividade, sinal e instrumento do perdão e da reconciliação que Ele
nos adquiriu pelo preço do seu sangue. Entretanto, confiou o exercício do
poder de absolvição ao ministério apostólico. É este que está encarregue do
«ministério da reconciliação» (2 Cor 5, 18). O apóstolo é enviado «em nome
de Cristo» e «é o próprio Deus» que, através dele, exorta e suplica: «Deixaivos reconciliar com Deus» (2 Cor 5, 20)”.
Catecismo da Igreja Católica, #1442
Cura e conversão
Tal como nas curas relatadas nos quatro Evangelhos (por ex.: Jo. 9, 1–39; Mt.
9; 27–31; Mc. 8, 22–26), a cura do coxo de nascença é muito mais do que a
cura de uma enfermidade. É um convite à conversão espiritual. O bem mais
precioso que a Igreja tem não é material, como Pedro começa por dizer ao
coxo junta à porta Formosa, mas sim a salvação eterna. A cura física é um
sinal exterior de algo muito maior que se está a passar no coração do coxo
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(e de cada um de nós de cada vez que nos aproximamos do sacramento da
reconciliação), a cura e a conversão espirituais.
“O apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos.
Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja,
que «contém pecadores no seu seio» e que é, «ao mesmo tempo, santa e
necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no seu esforço de
penitência e de renovação». Este esforço de conversão não é somente obra
humana. É o movimento do «coração contrito» atraído e movido pela graça
para responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro”.
Catecismo da Igreja Católica, #1428
Os frutos da conversão
Mais do que uma meta que nos propomos alcançar na nossa vida terrena,
a conversão é, antes de mais, um caminho que fazemos, individualmente e
em comunidade, em que procuramos uma maior sintonia com os critérios do
Reino e uma maior proximidade com Jesus, que nos acompanha. Lembremonos das palavras de Jesus antes da Sua Ascensão: “Eu estarei sempre convosco
até ao fim dos tempos” (Mt. 28, 20). Como caminho, a nossa conversão é
uma atitude permanente, mas incompleta e inacabada. Há momentos de
maior fragilidade, e outros de maior proximidade ou consolação, mas a alegria
interior que experimentamos quando os nossos critérios estão ajustados com
os critérios de Deus transparece na nossa vida. Como o coxo de nascença,
quando estamos experimentamos o sacramento da reconciliação voltamos a
caminhar, cheios de energia, “saltando e louvando a Deus” (Actos 3, 8). Esta
alegria não é só nossa, mas estende-se a toda a Igreja que, se alegra e cresce
enquanto Corpo místico de Cristo.
A nossa condição de pecadores não é uma sentença irredutível, mas antes
terreno fértil no qual pode operar a graça de Deus. Talvez seja importante
relembrar que a resiliência é umas das principais características de um cristão.
O caminho da santidade faz-se de quedas e recomeços. Como diria São João
Paulo II, “um santo é um pecador que não desiste”.
“Como já acontecia com os profetas, o apelo de Jesus à conversão e à
penitência não visa primariamente as obras exteriores, «o saco e a cinza»,
os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência
interior: Sem ela, as obras de penitência são estéreis e enganadoras; pelo
contrário, a conversão interior impele à expressão dessa atitude cm sinais
visíveis, gestos e obras de penitência”.
Catecismo da Igreja Católica, #1430
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Pontos de Discussão
•
•

Temos consciência de que o sacramento da reconciliação é uma graça
que nos permite recomeçar de cada vez que nos afastamos de Deus?
Compreendemos que o perdão dos pecados é uma graça de Deus que
foi confiada à Igreja? E que por essa razão, não basta confessarmo-nos
directamente a Deus, como outras denominações cristãs sustentam?

Pontos de Oração
•

“É maravilhoso pensar que temos um sacramento que cura as chagas da
nossa alma” São João Maria Vianney

•

Neste mês de Maio, em que muitos equipistas se preparam para mais uma
peregrinação a Fátima com as EJNS, rezo sobre a minha participação nas
actividades do movimento e no que me tem impedido de seguir Cristo
mais de perto.

Proposta de Ponto de Esforço
•

A Salvação que Cristo nos oferece chega-nos através da sua misericórdia
infinita. É na graça de Deus—e não na nossa força—que nos devemos
apoiar no caminho para a santidade. Ao longo do próximo mês, procura
fazer um bom exame de consciência e aproxima-te do sacramento da
confissão. Procura também que a confissão seja parte regular da tua vida
cristã.

•

Reza pelos equipistas que se prepararam para peregrinar até Fátima.

•

Propõe a oração do terço em equipa.

Para aprofundar
•

Catecismo da Igreja Católica, #1422–1495

•

Is. 35, 5

•

Lc. 7, 20
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Oração Final
Não tenhais medo de acolher Cristo e de aceitar o Seu poder!
E ajudai o Papa e todos aqueles que querem servir a Cristo
e, com o poder de Cristo, servir o homem e a humanidade inteira!
Não, não tenhais medo!
Antes, procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo!
São João Paulo II,
Homília no início do seu Pontificado, 1978
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Junho

“Bem-aventurados os
misericordiosos, porque
alcançarão misericórdia”
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Bem-aventurados os misericordiosos, porque
alcançarão misericórdia

Oração Inicial
Salvé, vida e doçura,
Salvé, esperança nossa,
ó Virgem Peregrina, ó Rainha Universal!
No mais íntimo do teu ser,
no teu Imaculado Coração,
vê as alegrias do ser humano
quando peregrina para a Pátria Celeste.
No mais íntimo do teu ser,
no teu Imaculado Coração,
vê as dores da família humana
que geme e chora neste vale de lágrimas.
No mais íntimo do teu ser,
no teu Imaculado Coração,
adorna-nos do fulgor de todas as joias da tua coroa
e faz-nos peregrinos como peregrina foste Tu.
Com o teu sorriso virginal
robustece a alegria da Igreja de Cristo.
Com o teu olhar de doçura
fortalece a esperança dos filhos de Deus.
Com as mãos orantes que elevas ao Senhor
a todos une numa só família humana.
(Papa Francisco, Fátima, 2017)
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“Não há dor na terra que o Céu não possa curar” (S. Thomas More)
Tema
Este mês queremos refletir sobre o perdão. Sobre como a misericórdia de
Deus nos deve possuir, para que também nós, como Ele, sejamos capazes de
perdoar.
O convite que Jesus nos lança é claro: “Amai-vos uns aos outros como Eu
vos amei”. Não é um convite para as horas vagas ou para quando nos convém
(normalmente quando é para “exigir” aos outros e a Deus que nos perdoem…).
É um convite mais sério e exigente, para viver segundo esta lei de amor, em
todos os momentos da nossa vida. Aceito este convite cada vez que:
Aceito e me abeiro da misericórdia de Deus na confissão
É importante percebermos o porquê de Jesus ter querido e a Igreja propor a
confissão individual dos pecados. A Igreja é guardiã de uma particular graça
da alma humana.
A graça de a ser perdoado pessoalmente, não um direito a não ser amnistiado,
mediante uma absolvição geral, e voltar para casa com o peso do remorso e
da sua vergonha. O Homem tem a graça de poder ser olhado com Misericórdia
pessoal e na sua real e irrepetível condição. Tem a graça de ser perdoado
com o amor pessoal de Cristo a ele próprio. Tem a graça de escutar a voz do
próprio Jesus que lhe diz: “vai em paz e não tornes a pecar”.
E, por isso, mais importante do que reconhecer a nossa obrigação de nos
confessarmos e nos contristarmos pelas vezes em que nos afastámos de
Jesus, importa, primeiro, salientar esta graça que é a confissão pessoal a um
Padre, que intermedeia o Perdão de Cristo. Esta graça de poder apresentarme olhos nos olhos, cara a cara e dizer “sou eu, Senhor. Pequei, perdoa-me.”
No fundo, falamos aqui da possibilidade da alma humana de se encontrar com
Deus, que é assegurada na Igreja pelo Sacerdote.
Sobre a experiência da confissão e do perdão de que tanto precisamos, diznos o Papa Bento XVI que “para respondermos à chamada de Deus e nos
metermos ao caminho, não precisamos de ter atingido a perfeição. Sabemos
que a consciência do pecado permitiu ao filho pródigo empreender o caminho
de regresso e experimentar, assim, a alegria da reconciliação com o Pai. As
fragilidades e as limitações humanas não constituem obstáculo, desde que
contribuam para nos tornarmos cada vez mais conscientes da necessidade
que temos da graça redentora de Cristo.”
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Vida de um Santo: Santo Agostinho
Um grande Santo. Cristão dos primeiros tempos da Igreja, foi um importante
Doutor da Igreja (uma pessoa de reconhecida importância, particularmente
nos campos da teologia ou doutrina católica – autor de obras como a “Cidade
de Deus” e as “Confissões”). Contudo, ao contrário do que faz parecer esta
introdução inicial, Santo Agostinho andou afastado de Deus até aos seus 33
anos (a mesma idade com que Cristo morreu). Era um homem de uma enorme
inteligência, de fortíssimo poder retórico, que procurava já na sua juventude
estudar e conhecer a verdade através da filosofia. Porém tinha um estilo de
vida hedonista, privilegiando os prazeres da carne (sexo, bebida, etc…) na sua
vivência diária. É desta fase da sua vida, ainda anterior à sua conversão, que
lhe é atribuída a famosa frase bastante elucidativa dos seus hábitos: “Senhor,
concede-me castidade e continência, mas não ainda”.
No verão de 386, depois de ouvir a história de vida de Santo Antão do Deserto,
Agostinho converteu-se. Como ele próprio contou depois, a conversão foi
incitada por uma voz infantil que ele ouviu e que lhe pedia para “tomar e
ler”, o que ele entendeu ser um comando divino para abrir a Bíblia e ler a
primeira coisa que encontrasse. Agostinho abriu na Epístola aos Romanos
num trecho conhecido como “transformação dos crentes”, os capítulos 12
ao 15, no qual São Paulo delineia como o Evangelho transforma os crentes e
o seu comportamento. O trecho exato era: “Andemos honestamente como
de dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não
em contendas e ciúmes; mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos
preocupeis com a carne para não excitardes as suas cobiças.”. Que mais
poderia o Senhor dizer a Agostinho? Nada. Disse tudo o que ele precisava
de ouvir. E que bom que Agostinho tenha escutado e se tenha deixado
perdoar por aquele que Ama mais que todos e tudo o resto. Nesse dia, aquela
reconciliação de Agostinho com Deus permitiu à Igreja ganhar um dos seus
maiores Santos.
“Tarde Te amei, ó Beleza tão antiga e tão nova… Tarde Te amei! Trinta anos
estive longe de Deus. Mas, durante esse tempo, algo se movia dentro do meu
coração… Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que
não achava… Mas Tu Te compadeceste de mim e tudo mudou, porque Tu me
deixaste conhecer-Te. Entrei no meu íntimo sob a Tua Guia e consegui, porque
Tu Te fizeste meu auxílio. (…) Tu estavas dentro de mim e eu fora… (…) Mas
Tu me chamaste, clamaste por mim e Teu grito rompeu a minha surdez… (…)
Por Ti suspiro dia e noite desde que Te conheci. E mostraste-me então Quem
eras. E irradiaste sobre mim a Tua Força dando-me o Teu Amor! (…) E agora,
Senhor, só amo a Ti! Só sigo a Ti! Só busco a Ti! Só ardo por Ti!…”
Perdoo as injúrias. Sofro, com paciência, as fraquezas do outro
Estas duas obras de misericórdias estão intrinsecamente ligadas – devemos
sofrer com muita paciência as fraquezas do outro e, quando estas incomodam
o suficiente para que nos ofendam, devemos perdoá-las. O perdão é, por
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excelência, a obra da misericórdia. A grande solução (a exigente solução…)
parece estar em usar a medida do amor que Jesus nos oferece. Quando as
fraquezas do outro me incomodam, o desafio está em lembrar-me das minhas
próprias fraquezas que, também, tanto incomodam o outro. Mas mais, Jesus
desafia-me a ter paciência e amor, não só na medida em que gostava que
tivessem comigo, mas na medida em que Deus tem.
Relembrar o “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lc 23, 34)
é seguramente uma boa forma (diria até a melhor…) de percebermos essa
misericórdia que nos salvou e que nos é oferecida todos os dias. Que isto
ressoe nos nossos corações sempre que ponderamos perdoar alguém. Se o
próprio Deus perdoa quem o trata sem qualquer misericórdia, como posso
ousar não perdoar aquela pessoa com quem continuo ressentido? Por outro
lado, no Pai Nosso, pedimos “Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como
nós perdoamos a quem nos tem ofendido”. Como podemos pedir que Ele
nos perdoe, se não conseguimos sequer abrir espaço no nosso coração para
perdoar o outro?
Vida de um Santo: Papa João Paulo II
O Papa João Paulo II é um Santo que todos conhecemos. Desde logo, pelo
Santo Líder que foi para tantos, numa época em que o mundo reclamava
tanto da Igreja e em que a Igreja tinha tanto para mostrar ao mundo. Mas,
também, pelo exemplo de misericórdia de que foi protagonista.
No dia 13 de maio de 1981, quando entrou na Praça de São Pedro para
discursar numa audiência geral, João Paulo II foi baleado e gravemente
ferido por Mehmet Ali Agca, um atirador turco que era membro de um grupo
radicalizado. A situação médica do Papa foi de tal gravidade, perdeu quase
três quartos do seu sangue, que durante a operação cirúrgica que se seguiu
ao atentado lhe chegou a ser administrado o sacramento da extrema unção.
Acreditamos que a intercessão de Nossa Senhora de Fátima ajudou o Papa a
sobreviver ao atentado. Disse mesmo São João Paulo II:
“Poderia eu esquecer que o evento na Praça de São Pedro teve lugar no dia e
na hora em que a primeira aparição da Mãe de Cristo aos pastorinhos estava
a ser lembrada, pelos 60 anos, em Fátima? Em tudo o que aconteceu comigo
naquele dia, senti que a proteção extraordinária maternal e cuidadosa,
acabou por ser mais forte do que a bala mortal.”
Naquele dia, Karol Wojtila sobreviveu para nos liderar ainda por muitos anos e
nos dar uma lição definitiva sobre o poder do perdão. Dois anos e meio após o
atentado, o Papa visitou Ali Agca à prisão. O condenado beijou a mão do Papa
e os dois conversaram durante 21 minutos, sentados em cadeiras de plástico,
num canto da cela. O momento foi fotografado e ficou gravado em vídeo, sem
som. Naquele momento o Papa mostrou a um mundo em conflito que todas
as diferenças podem ser ultrapassadas e perdoadas. No final, despediram-se e
João Paulo II ofereceu um terço ao homem que o tentou matar. Mais tarde, o
Papa disse: “rezem por este meu irmão, que eu sinceramente perdoei” e pediu
que Ali Agca fosse perdoado, o que acabou mesmo por acontecer.
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Ali Agca acabou por ser libertado em 2010 e, a 27 de dezembro de 2014, foi
ao Vaticano depositar uma coroa de flores no túmulo de João Paulo II. Disse
na altura, “Mil obrigados, Santo. Viva Jesus Cristo. Vim aqui hoje porque a 27
de dezembro de 1983 encontrei-me com o Papa”, disse Ali Agca. Ali estava
um homem que tinha sido convertido pela força do perdão. Que melhor
testemunho?
Peço perdão pelas minhas falhas e fraquezas
Pedir perdão exige Humildade. Muita humildade! Não caiamos no risco
de deixar de nos reconhecermos imperfeitos. A Oração revela-se aqui de
fundamental importância. Primeiro, porque nos ajuda a conhecermo-nos cada
vez melhor, nas nossas potencialidades, nos nossos desejos mais profundos,
mas também nas nossas limitações. E em segundo, porque nos ajuda a não
cair na soberba de nos acharmos perfeitos. Soberba essa que nos afasta da
Misericórdia de Deus, que se faz instrumento humilde de perdão e amor aos
outros.
Como dizia São José Maria Escrivá: “Tu?... Soberba? De quê?” (ponto 600 do
Caminho).
Não nos esqueçamos de pedir perdão! Façamo-lo com a certeza de que aquilo
que humilha a nossa soberba e as nossas certezas aproxima-nos de Deus.
Vida de um Santo: Tantos Santos anónimos
Quantos são os Santos anónimos, que ninguém conhece? Quantos no silêncio,
discrição e simplicidade da sua vivência cristã serviram a Igreja e Cristo
mesmo com as suas limitações? É pela devoção a estes Santos desconhecidos
dos homens, mas bem conhecidos do Cristo que amaram com toda a sua vida,
que podemos e devemos encontrar um exemplo Maior.
Gente que se sabia pequena, imperfeita, verdadeiramente pecadora, mas não
desistia. Que pedia perdão. Que se decidiu a combater no dia a dia aquela boa
luta espiritual. De dizer todos os dias sim a Cristo e aos outros. E que quando
não tiveram força para o dizer ou fazer, pediam perdão. E deixavam-se ser
perdoados.
É esta santa humildade a que temos de aspirar. De sabermos que apenas pelas
nossas forças não somos capazes. Essa santa humildade de pedir perdão e
continuar, foi a vida destes Santos. Sigamos-lhes o exemplo. Que o perdão
passe a tomar um lugar central na nossa vida.
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Queridos equipistas, é preciso (re)aprendermos, todos os dias, a grande lição
do perdão: não deixarmos que o ressentimento nos domine, mas abrirmos os
nossos corações à humilde grandeza da escuta do outro, à sua compreensão,
à aceitação das suas desculpas ou, quando for caso disso, dispor-nos
generosamente a apresentar-lhe as nossas.
Em resumo, e como nos ensinou o nosso querido e grande Papa, São João
Paulo II:
“Jesus Cristo ensinou que o Homem não só recebe e experimenta a
misericórdia de Deus, mas é também chamado a “ter misericórdia” para
com os demais. “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia.” A Igreja vê nestas palavras um apelo à ação e esforça-se
por praticar a misericórdia. Se todas as bem-aventuranças do Sermão da
Montanha indicam o caminho da conversão e da mudança de vida, a que
se refere aos misericordiosos é particularmente eloquente a tal respeito.
O Homem alcança o amor misericordioso de Deus e a Sua misericórdia na
medida em que ele próprio se transforma interiormente, segundo o espírito
de amor para com o próximo.”

Pontos de Discussão
•

Consigo perdoar, verdadeiramente, os que me ofendem? Percebo
que o perdão implica um esforço ativo, consciente e persistente? Sei
que não devo, que preciso, de não desistir? Sei que Deus me perdoa
sempre que o ofendo? Tento não O ofender ou defendo-me com a Sua
eterna misericórdia? Peço-lhe perdão através da confissão? Com que
regularidade?

•

Tenho paciência para os defeitos dos outros? Percebo que todos temos
defeitos, e que é importante suportar com alegria, humor e muita, muita
paciência aquilo que me incomoda no outro?

•

Que esforço faço para identificar os meus principais defeitos? Já
procurei discernir qual o meu defeito dominante, do qual todos os outros
se seguem? Esforço-me por trabalhar e por pôr a render as minhas
qualidades, nomeadamente na forma como me dou a amar e amo os
outros? Procuro lutar pela minha própria correção e santidade, ou focome no julgamento do outro?

Pontos de Oração
•

“Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à
sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do
Espírito Santo” (Tito 3:5)
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•

“Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim
de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no
momento da necessidade.” (Hebreus 4:16)

•

“Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou”
(Efésios 2:4)

•

“Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.”
(Mateus 5:7)

•

“Para ser fecundo no campo espiritual, o amor não deve seguir apenas
as leis do mundo, mas deve deixar-se iluminar pela verdade que é Deus
e traduzir-se nessa medida superior da justiça que é a misericórdia.”
(Papa Bento XVI no discurso aos bispos da Bósnia-Herzegovina em 24
de fevereiro de 2006)

•

“O mundo dos homens só se poderá tornar cada vez mais humano
quando introduzirmos em todas as relações recíprocas o momento do
perdão, tão essencial no Evangelho. O perdão atesta que no mundo
está presente o amor mais forte que o pecado. O perdão, além disso, é
a condição fundamental da reconciliação, não só nas relações de Deus
com o Homem, mas também nas relações recíprocas dos homens entre
si. Um mundo do qual se eliminasse o perdão seria apenas um mundo
de justiça fria e irrespeitosa, em nome da qual cada um reivindicaria
os próprios direitos em relação aos demais. Deste modo, as várias
espécies de egoísmo, latentes no Homem, poderiam transformar a vida
e a convivência humana num sistema de opressão dos mais fracos pelos
mais fortes, ou até numa arena de luta permanente de uns contra os
outros”. (São João Paulo II - Dives in misericordia, nº 14)

Proposta de Ponto de Esforço
•

A Salvação que Cristo nos oferece chega-nos através da sua misericórdia
inesgotável e pessoal para com cada um de nós. É na graça de Deus – e
não na nossa força – que devemos apoiar-nos para procurar a santidade.

•

Ao longo da próxima semana, procura fazer um bom exame de consciência
e aproxima-te verdadeira e definitivamente do sacramento da confissão.
Procura que a confissão passe a ser parte regular do teu ritmo de vida.

Para aprofundar
•

(São João Paulo II - Dives in misericordia)

•

Confissões, Santo Agostinho
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Oração Final
Em equipa e em movimento, consagramo-nos a Nossa Senhora:
Ó Senhora minha, ó minha Mãe,
eu me ofereço todo(a) a vós,
e em prova da minha devoção para convosco,
Vos consagro neste dia e para sempre,
os meus olhos, os meus ouvidos,
a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser.
E porque assim sou vosso(a),
ó incomparável Mãe,
guardai-me e defendei-me como propriedade vossa.
Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa.
Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.
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Julho

Balanço
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MAGNIFICAT

A minha alma glorifica ao Senhor *
E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque pôs os olhos na humildade da sua Serva:*
De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: *
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração*
Sobre aqueles que O temem.
Manifestou o poder do seu braço*
E dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos*
E exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens*
E aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu Israel, seu servo, *
Lembrado da sua misericórdia,
Como tinha prometido a nossos pais, *
A Abraão e à sua descendência
para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho *
E ao Espírito Santo.
Como era no princípio, *
Agora e sempre.
Ámen.
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