Aleluia. Tempo pascal. Aleluia.
(RE) DESCOBRIR A REVELAÇÃO
de Deus,
em nossa aventura de viver.

(Itinerário para a Oração).

TESTEMUNHAS DO RESSUSCITADO.



Uma evocação.
Deus, somente Ele,
Apenas Deus conhece o
o instante
em que a vida triunfa
no interior
de cada criatura, filho amado.
Realidades do amor silencioso! Deus!
Maria ao pé da Cruz.
Não duvidou instante algum
da missão do filho, a se concluir.
Maria, a mulher que sozinha
carregava
a Esperança do Mundo.
Em seu coração de mãe sabia
ser Jesus, também seu filho,
o Amado do Pai. Eterno.
Ele vive!
Todos saberão. Alguns creem.
Alguns o testemunham.
Somente Deus segue sabendo
a doída alegria do coração de Maria.
Aleluias, irmãos.
Conheça Ele a alegria de nosso coração!

(PAUSA. DIZ A DEUS...)

PONTOS DE MEDITAÇÃO
(Ponto a ponto, ruminando)
Ponto 1
O que a Revelação Divina revela através da história de Jesus de Nazaré?
O que revelado a cada pessoa sobre si mesma e que purificações, travessias,
transfigurações são agora pedidas a você?
Ponto 2
Jesus de Nazaré é um acontecimento: a referência de como Deus, o Pai-nosso, atua no
caminho de cada pessoa, de grupos humanos.
Ponto 3
Trata-se sempre de uma Fé-confiança:
entrega de si nas mãos do Mistério total da Vida: Deus.
Assim como Jesus de Nazaré, o crucificado-ressuscitado esteve
entregue nas mãos do sistema religioso-político.
Que aventura! Só possível, porque estava todo entregue ao Pai, que o enviara.
E nós entregues ao Covid-19...
Como você se sabe e sente ser enviado
ao agora de nosso mundo?
Ponto 4
TEMPO PASCAL é uma convocação a
(re)descobrir nossa misteriosa relação
a) com Jesus ressuscitado e
b) com os efeitos da ressurreição a modo de presença DELE em nossos caminhos.
Pausa: Tempo de dizer a Deus
suas emoções deste momento.

ELEMENTOS DE COMPREENSÃO
Toda atenção voltada para experiências de ressurreição
em nossos caminhos de vida e na História que vivemos. Agora!
Indagação 01
O que e como a Ressurreição de Jesus nos inspira a arte de bem-viver?
Verifique o seu modo de ser no cotidiano até antes da pandemia e agora
no extra-ordinário de cerceado no ir-e-vir... para não ferir os outros.
Contaminá-los. Nem ser contaminado. Convivendo com...
Neste viver re-organizado, a quantas anda o crer-amando Jesus ressuscitado
e percebendo e sentindo os efeitos da presença DELE nos acontecimentos
em que fomos mergulhados?
Indagação 02

Ser hoje-agora “testemunha do Ressuscitado” constitui o coração de seu ser cristão
nestas difíceis condições?
Certeza básica
Trata-se do Evangelho do Reino de Deus.
A boa notícia.
RELEMBRE:
“... os cegos recuperam a vista
os coxos andam direito
os leprosos são purificados
os surdos ouvem
os mortos ressuscitam.
A BOA NOVA é anunciada aos pobres!
Então, vale conferir:
Lc 7,22, citando Isaías 29,18 e 26,19.
Lc 4, 18-19, citando Isaías 61,1s.
INTERPRETANDO
Todos podem ver e ouvir Jesus.
Alguns se beneficiam de sua presença,
apostam nos sinais
voltam-se para Ele
e O seguem.
Quando Jesus é cruficicado
e ressuscita
alguns tornam-se
suas testemunhas
e falam e agem “em seu nome”.
Portanto:
1. O Reino de Deus na História supõe SINAIS: “curas”.
Supõe PÁSCOA.
2. A intimidade com Jesus ressuscitado é a condição de
estarmos entre os “alguns” que se tornam suas testemunhas.
Então,
libertar o tempo para esta arte espiritual do presente, o agora da Vida.
Acaso não é o atual TEMPO PASCAL
ocasião excepcional para cultivar a
INTIMIDADE com Jesus, o Cristo?
(Faça uma pausa, refletindo!)
Uma sugestão para ajuda-lo a ORAR

Que os dias se tornem claros, Senhor.
Que cresça em mim a qualidade dos relacionamentos
Gosto de pensar o dia em que subiria as escadarias da Igreja,
para estarmos juntos, alegres,
porque vencemos a fase sombria das provações atuais.
Que a vida nos seja
uma sucessão de começos.
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Boa 1ª Semana deste Tempo Pascal 2020.

