“Rogai ao Dono da messe...”
«E vós, quem dizeis que Eu sou?»
Todos os anos, por meio da Mãe Igreja, Deus «concede aos seus fiéis a graça de se prepararem, na alegria
do coração purificado, para celebrar as festas pascais, a fim de que (…), participando nos mistérios da
renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina» (Prefácio I da Quaresma). Assim, de Páscoa em
Páscoa, podemos caminhar para a realização da salvação que já recebemos, graças ao mistério pascal de
Cristo: «De facto, foi na esperança que fomos salvos» (Rm 8, 24). Este mistério de salvação, já operante
em nós durante a vida terrena, é um processo dinâmico que abrange também a história e toda a criação.
São Paulo chega a dizer: «Até a criação se encontra em expetativa ansiosa, aguardando a revelação dos
filhos de Deus» (Rm 8, 19). Nesta perspetiva, gostaria de oferecer algumas propostas de reflexão, que
acompanhem o nosso caminho de conversão na próxima Quaresma.
A celebração do Tríduo Pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo, ponto culminante do Ano
Litúrgico, sempre nos chama a viver um itinerário de preparação, cientes de que tornar-nos semelhantes a
Cristo (cf. Rm 8, 29) é um dom inestimável da misericórdia de Deus.
Queridos irmãos e irmãs, a «quaresma» do Filho de Deus consistiu em entrar no deserto da criação para
fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com Deus que era antes do pecado das origens
(cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que a nossa Quaresma seja percorrer o mesmo caminho, para levar a esperança
de Cristo também à criação, que «será libertada da escravidão da corrupção, para alcançar a liberdade na
glória dos filhos de Deus» (Rm 8, 21). Não deixemos que passe
em vão este tempo favorável! Peçamos a Deus que nos ajude a
realizar um caminho de verdadeira conversão. Abandonemos o
egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos, e voltemo-nos para a
Páscoa de Jesus; façamo-nos próximo dos irmãos e irmãs em
dificuldade, partilhando com eles os nossos bens espirituais e
materiais. Assim, acolhendo na nossa vida concreta a vitória de
Cristo sobre o pecado e a morte, atrairemos também sobre a
criação a sua força transformadora. (Cf. Mensagem do Papa
Francisco para a Quaresma de 2019)

ORAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA DE DEUS
- Texto Bíblico: Lc 9, 18-24
Num dia em que Ele estava a orar a sós com os
discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem as multidões
que Eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem que és João
Batista; outros, Elias; outros pensam que ressuscitou
algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes, então: E
vós, quem dizeis que Eu sou? Pedro respondeu: O
Messias de Deus. Ordenou-lhes energicamente que
não o dissessem a ninguém. Ele acrescentou: É
necessário que o Filho do Homem padeça muitas
coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes
dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que
seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia.
Em seguida, dirigiu-se a todos: Se alguém quiser vir
após Mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua
cruz e siga-me. Porque, quem quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á; mas quem sacrificar a sua vida por amor
de Mim, salvá-la-á.

- Passos para a lectio divina
1.

Leitura e compreensão do texto: Leva-nos a
perguntar sobre o conhecimento autêntico do
seu conteúdo: Que diz o texto bíblico em si?
Que diz a Palavra?
2. Meditação: Sentido do texto hoje para mim:
Que me diz, que nos diz hoje o Senhor através
deste texto bíblico? Deixo que o texto ilumine
a minha vida, a vida da comunidade ou da minha
família, a vida da Igreja neste momento.
3. Oração: Orar o texto supõe outra pergunta: Que
digo eu ao Senhor como resposta à sua
Palavra? O coração abre-se ao louvor de Deus,
à gratidão, implora e pede a sua ajuda, abre-se
à conversão e ao perdão, etc.
4. Contemplação, compromisso: O coração centrase em Deus. Com o seu mesma olhar contemplo
e julgo a minha própria vida e a realidade e
pergunto: Quem és, Senhor? Que queres que
eu faça?
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- Comentário

As primeiras gerações cristãs conservaram a recordação deste episódio evangélico como um relato de
importância vital para os seguidores de Jesus. A sua intuição era certeira. Sabiam que a Igreja de Jesus deveria
escutar uma e outra vez a pergunta que um dia Jesus fez aos Seus discípulos nos arredores de Cesárea de
Filipe: «Vós, quem dizeis que Eu sou?».
Se nas comunidades cristãs deixarmos apagar a nossa fé em Jesus, perderemos a nossa identidade. Não
conseguiremos viver com audácia criadora a missão que Jesus nos confiou; não nos atreveremos a enfrentar o
momento atual, abertos à novidade do Seu Espírito; iremos asfixiar-nos na nossa mediocridade.
Não são tempos fáceis para nós. Se não voltamos para Jesus com mais verdade e fidelidade, a desorientação
nos paralisará; as nossas grandes palavras continuarão a perder credibilidade. Jesus é a chave, o fundamento e
a fonte de tudo o que somos, dizemos e fazemos. Quem é hoje Jesus para os cristãos?
Nós confessamos, como Pedro, que Jesus é o «Messias de Deus», o Enviado do Pai. É certo: Deus amou tanto
o mundo que nos ofereceu Jesus. Saberemos nós, os cristãos, acolher, cuidar, disfrutar e celebrar esta grande
oferta de Deus? É Jesus o centro das nossas celebrações, encontros e reuniões?
Confessamos também «Filho de Deus». Ele nos pode ensinar a conhecer melhor Deus, a confiar mais na Sua
bondade de Pai, a escutar com mais fé a Sua chamada para construir um mundo mais fraterno e justo para
todos. Estamos a descobrir nas nossas comunidades o verdadeiro rosto de Deus encarnado em Jesus?
Saberemos anunciá-Lo e comunicá-Lo como uma grande notícia para todos?
Chamamos a Jesus «Salvador» porque tem força para humanizar as nossas vidas, libertar as nossas pessoas e
encaminhar a história humana para a sua verdadeira e definitiva salvação. É esta a esperança que se respira
entre nós? É esta a paz que se contagia a partir das nossas comunidades?
Confessamos a Jesus como nosso único «Senhor». Não queremos ter outros senhores nem submeter-nos a
falsos ídolos. Mas, ocupa Jesus realmente o centro das nossas vidas? Damos-lhe primazia absoluta nas nossas
comunidades? Colocamo-Lo acima de tudo e de todos? Somos de Jesus? É Ele quem nos anima e faz viver?
A grande tarefa dos cristãos é hoje juntar forças e abrir caminhos para reafirmar muito mais a centralidade de
Jesus na Sua Igreja. Tudo o resto vem depois. (J.A. Pagola).

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES “AMOR DE DEUS”
Pai Bom, Jesus disse-nos: “A messe é grande e os
trabalhadores são poucos. Rogai ao Dono da messe para que
envie trabalhadores aos seus campos”.
E também afirmou: “Tudo o que pedirdes ao Pai no meu nome,
Ele vo-lo concederá”.
Confiados nesta palavra de Jesus e na Vossa bondade, Vos
pedimos vocações para a Igreja e para a Família “Amor de
Deus”, que se entreguem à construção do Reino como nova
civilização do amor.
Santa Maria, Virgem Imaculada, protegei com a Vossa maternal intercessão as famílias e as
comunidades cristãs para que animem a vida das crianças e ajudem os jovens a responder com
generosidade ao chamamento de Jesus, para manifestar o amor gratuito de Deus aos homens.
Amém.

"O evangelho simboliza a verdadeira liberdade dos povos, contém em si a paz do
mundo, o esplendor da ciência e a glória da virtude." (J. Usera)
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