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DESERTO
P.e Rui Barnabé

Estamos no primeiro domingo da Quaresma. O Evangelho de hoje, como
sempre acontece, apresenta-nos o texto das tentações de Jesus no deserto.
Em si, o deserto aponta para aridez, dificuldade, falta de vida. É pelo menos
essa imagem que, com certeza, primeiro nos vem ao pensamento.
O deserto de que o Evangelho nos fala é outra coisa. Remete para os
quarenta anos que o Povo de Israel aí pasou para chegar à Terra da
Promessa. Nessa medida, o deserto passa a ser identificado com percurso,
com lugar da revelação de Deus, com oportunidade de encontro conssigo
próprio.
Todos sabemos que, antes de se tomar uma grande decisão é preciso
refletir, pensar e, porque somos crentes, rezar. Estas ações exigem de nós
concentração, aí o silêncio ajuda: necessitamos de colocar de lado tudo o
que nos impeça de ajuizar com clareza. Terá também sido assim com Jesus.
Antes de começar a sua ação pública, urgia encontrar-se consigo próprio,
com o Pai.
Também sabemos que, em cada decisão que tomamos existe o perigo de
errar: porque avaliamos mal as premissas, porque nos falta clareza de
raciocínio até, porque, tantas vezes, intuindo o que é certo, nos faltam os
meios ou a coragem para o levar por diante. Conseguimos imaginar que,
com Jesus as mesmas dificuldades tenham estado presentes.
Tentação, em si, não é pecado, é apenas desafio, dificuldade. Definimos
como tentação, aquela possibilidade de, entre várias escolhas, elegermos
aquelas que nos parecem mais fáceis ou mais cómodas, mesmo que não
estejam de acordo com aquilo que a nossa consciência nos aponta como
certo. Alguém dizia que, na hora da dúvida ou da diculdade é que se notam
as convicções. O próprio Evangelho nos dá a entender isso mesmo: Cristo é
tentado por aquele que divide. E o que divide apresenta sempre uma
alternativa aparentemente possível e igualmente boa. Só é dificil escolher
perante duas alternativas aparentemente boas.
Desafio para esta semana, entrar em Quaresma. Significa, entrar em Deserto,
mas deserto de encontro, deserto de pensamento, deserto de descoberta e
clarificação de desejos, opções, estratégias de vida.

QUARESMA
PISTAS...

Deseja viver o Sacramento da
Reconciliação e ou fazer uma
experiência de Aconselhamento
Espiritual? Contacte-nos! Estamos,
habitualmente, disponíveis todas as
Sextas-Feiras das 15.00h às 19.00h.

As crianças da catequese seguirão um caminho de Quaresma que as
leverá a transformar uma coroa de espinhos numa coroa de flores.
Trata-se de transformar em nós, na sociedade, no mundo, tudo o que
fere, tudo o que é agressivo, tudo o que é desolação em vida nova,
simbolizada nas flores, que sempre são sinal de uma natureza que se
renova.
Também o Papa Francisco, na sua Mensagem para a Quaresma (que
distribuimos em conjunto com esta edição do Panorama) nos aponta a
necessidade de nos renovarmos, para, dessa forma, colaborarmos
ativamente na construção de um Mundo mais justo e mais fraterno. O
nosso Bispo, faz um apelo semelhante, desafiando-nos a dizer sim ao
chamamento de Deus (distibuiremos, igualmente a sua mensagem na
próxima semana). A renovação doMundo começa em cada um de nós,
por isso, aqui deixamos algumas pistas de reflexão...
Mais do que uma análise ou mero exercício introspetivo, o Exame de
(para tomar) Consciência é um momento de oração, de transparência
com Deus e connosco. Trata-se de assumir o passado e converter-se
para relançar o caminho futuro.
0. COLOCAR-ME NA PRESENÇA DE DEUS: Estou diante do Pai, que me
ama, que continua HOJE a história da minha salvação. Estou diante de
Jesus, que vive e cresce em mim, que me quer transformar para dar vida
através de mim. Estou presente ao Espírito que habita em mim.
1. DAR GRAÇAS: Procuro ter um olhar positivo sobre mim, sobre a minha
realidade, sobre as pessoas que me rodeiam. De que devo dar graças
esta noite? Acontecimentos, experiências, pessoas...Tomo consciência
dos dons e benefícios que Deus me deu neste dia, repousadamente,
atentamente.
2. DEIXAR-SE OLHAR POR DEUS: Peço simplicidade, humildade para
encontrar-me comigo mesmo, tal como sou e desde o olhar de Deus que
me ama. Olho aquilo que sou, aquilo que há em mim e me alegra, mas
também o que há em mim e não me dá alegria. Deixo-me olhar, deixo-me
amar. Quero aprender a olhar para mim como Ele me olha.
3. POR ONDE É QUE DEUS PASSOU: Em paz, faço uma leitura cristã da
minha vida. A chave desta leitura é JESUS, no seu modo de viver. Como
foi o meu dia? O que me aconteceu? Quais foram os movimentos em
mim de que tenho consciência? Na minha relação com os outros, na
minha relação com Deus... Quais foram as minhas reações, as minhas
inclinações? Tristeza, pessimismo, inércia, gozo, alegria, otimismo, paz?
Onde é que me senti bem, em paz de espírito, e onde é que me senti mal,
sem paz? De onde vieram as forças que me moveram, ao longo deste
dia: de Deus? Do mundo?
4. DEIXAR-SE RECONCILIAR: Tomo consciência do meu verdadeiro eu.
Confrontando-me com Jesus, percebo como ando longe do seu modo
de viver e peço perdão. Peço perdão em atitude de fé e não de
vergonha, à medida que vou descobrindo o incompreensível amor de
Deus por mim. Peço-Lhe que, apesar de tudo, Ele aposte de novo na
relação comigo, que me ajude a ser seu amigo.
5. FAZER UM PROPÓSITO: Perdoado, abro-me à esperança. Que posso
fazer por Ti, Senhor? Que queres que eu faça? Como posso responder
ao teu amor? Confio-Te, Senhor, a minha decisão de seguir pelo
caminho da liberdade e da conversão, para ser teu discípulo. Com o teu
amor e a tua graça, ajuda-me a fazer com que a tua vontade em mim
sobre posta em prática.
(Terminar com um Pai-Nosso)
Fonte: https://www.passo-a-rezar.net

AGENDA
07/Mar Segunda-feira

08/Mar Terça-Feira

Mt 25, 31-46

Mt 6, 7-15

09/Mar Quarta-Feira

Lc 11, 29-32

10/Mar Quinta-Feira

Mt 7, 7-12

11/Mar Sexta-Feira

Mt 5, 20-26

12/Mar Sábado

Mt 5, 43-48

16h - Ensaio do Coro

13/Mar Domingo II da Quaresma

Missa com as crianças e suas famílias
10h - Eucaristia, Igreja de St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz "3G"

15h - Sag Ja_Diz Sim!: encontro de Crismados

L 1: Gen 15, 5-12. 17-18
L2: Filip 3, 17 – 4, 1

Sal: 26 (27)
Ev: Lc 9, 28b-36

Por regra, e devido à Pandemia, a
Eucaristia Dominical acontecerá na
Igreja de St. Quintin, em Mainz, aos
Domingos, às 10.00h da manhã,
exceptuando o 4.º Domingo do mês que
passará para as 11.30h. Por segurança,
ou em caso de dúvida, contacte-nos, ou
consulte o nosso site, uma vez que
existirão, com toda a certeza, exceções
a esta regra. Por questões de
organização, aconselhamos reserva de
lugar para todas as Missas.
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