“Rogai ao Dono da messe...”
“Vós sois o sal e a luz do mundo”
Feliz Páscoa. Alegra-te porque Jesus ressuscitou. "Ressuscitou
verdadeiramente o meu amor e a minha esperança". A alegria e o
contentamento enchem os nossos corações porque a Ressurreição de Jesus garante a
sua presença constante na história da humanidade através do Espírito. «Vós
matastes, mas Deus O ressuscitou». É isso que os discípulos de Jesus pregam com
fé nas ruas de Jerusalém poucos dias depois de sua execução. Para eles, a
ressurreição é a resposta de Deus à ação injusta e criminosa daqueles que desejam
silenciar a Sua voz para sempre e anular o Seu projeto de um mundo mais justo.…
Bem no centro da Igreja está uma vítima a quem Deus fez justiça. Uma vida
«crucificada”, mas motivada e vivida com o espírito de Jesus, no terminará em
fracasso mas sim em ressurreição. Isso muda totalmente o significado dos nossos esforços, dores, obras e
sofrimentos por um mundo mais humano e uma vida mais feliz para todos. Viver e pensar em quem sofre, estar
perto dos mais desamparados, dar uma mão aos vulneráveis, seguir os passos de Jesus não é algo absurdo. É
caminhar em direção ao Mistério de um Deus que ressuscitará as nossas vidas para sempre. Os pequenos abusos que
podemos sofrer, as injustiças, rejeições ou mal-entendidos que podemos sofrer, são feridas que um dia vão cicatrizar
para sempre. Devemos aprender a olhar com mais fé para as cicatrizes do ressuscitado. Assim será um dia as nossas
feridas de hoje. Cicatrizes curadas por Deus para sempre. Esta fé sustenta-nos por dentro e fortalece-nos para
continuarmos correndo riscos... Por que não podemos viver como Jesus dizendo? «Ninguém me tira a vida, mas
sou Eu quem a dou "? Seguir o crucificado até partilhar com Ele a ressurreição é, enfim, aprender a "dar a
vida", o tempo, as nossas forças e talvez a nossa saúde por amor... Uma esperança nos sustenta: Um dia
"Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos, e não haverá mais morte nem choro,...porque todo este mundo
velho terá passado
O Venerável Jerónimo Usera foi testemunhando a Ressurreição e ao sopro do Espírito viveu como manifestação
do amor de Deus. Um dos frutos desta atitude de vida foi a fundação da Congregação das Irmãs do "Amor de
Deus" em 27 de abril de 1864. Por isso celebramos com alegria o 158º aniversário da Congregação das Irmãs do
"Amor de Deus". Oramos para que o Senhor conceda à Congregação vocações santas e sábias.
.» (J. A. Pagola)

ORAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA DE DEUS
- Texto Bíblico:

Mt 5,13-16

«Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se
corromper, com que se há-de salgar? Não
serve para mais nada, senão para ser lançado
fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz
do mundo. Não se pode esconder uma cidade
situada sobre um monte; nem se acende a
candeia para a colocar debaixo do alqueire,
mas sim em cima do candelabro, e assim alumia
a todos os que estão em casa. Assim brilhe a
vossa luz diante dos homens, de modo que,
vendo as vossas boas obras, glorifiquem o
vosso Pai, que está no Céu.»

- 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 mesmo 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

O Evangelho de Mateus apresentou-nos até agora Jesus o enviado de Deus, cheio do Espírito; o convite à
conversão e "a mentalidade" de Jesus, as Bem-aventuranças. Logo a seguir nos é indicada a nossa missão, sob dois
signos: sal e luz. Ambos têm uma única função: servir para que as outras coisas sejam válidas, para que sejam o
que são.
O tema da luz está ligado a uma longa tradição das Escrituras. É uma das linhas fortes da revelação: Deus aparece
desde o início, como luz. Tudo isso é amplamente destacado em todo o NT. até culminar em ser um dos favoritos
de João para apresentar Jesus: "O Verbo era a verdadeira luz..." (Jo 1), "Eu sou a luz do mundo" (Jo 8). Da mesma
forma, a luz é usada como manifestação da divindade, da "Glória do Senhor", do Sinai ao nascimento em Belém, à
Transfiguração e à conversão de São Paulo. O sinal da luz também adquire três outras conotações importantes ao
longo das Escrituras: As trevas como hostilidade à luz, os justos como luz, Deus é luz e ilumina a nossa vida
porque é o Salvador.
A luz é Jesus, não só as Suas palavras, a Sua mensagem, mas tudo de Jesus, a Sua forma de agir, os Seus critérios,
os Seus valores, o Seu comportamento: neste «brilha o Espírito. Ao contrário do termo "luz", o termo "sal" não
representa uma linha especialmente forte nas Escrituras. Na verdade, dificilmente aparece mais nos Evangelhos do
que neste contexto. É portanto um termo “novo” neste sentido, poderíamos pensar que “inventado” por Jesus que
soube falar de Deus, do homem e do Reino usando as coisas do quotidiano. O simbolismo do sal aqui é
extraordinário. Diríamos que não vale nada por si só. É para ser adicionado a outro alimento, é para realçar o seu
sabor. O humilde sal feito para os outros, serem eles mesmos, parece-nos um sinal ainda melhor do que a luz,
que pode parecer mais pretensiosa. Nossa luz não é nossa. Somos como uma vela: cera e pavio: completamente
inútil se não estiver acesa: e a luz não vem da vela, é recebida. Estamos acesos na luz de Jesus. E a luz nos
consome. Nossa vida é, inteira, para ser luz. O sal só é perceptível se estiver em falta ou em excesso. Um mundo
sem Deus não tem sabor. A fé, a Palavra, dão o sabor. A fé, a palavra “descobrem” o próprio sabor das coisas, pois
a luz não põe nada, mas faz-nos ver o que cada coisa é. Se sobrar o sal, tudo se torna intragável..
Jesus é para nós uma vela acesa, que se queima/arde para iluminar. Jesus é o sal que dá sabor a tudo: a viver, a
trabalhar, descansar, vencer e fracassar, ter saúde e adoecer, morrer ... tudo: toda a nossa vida é temperada por
Jesus, o nosso sal. Deus é luz e sal. Luz e sal é destacar e valorizar tudo o que há de positivo na vida humana. Deus
revela, capacita, ilumina, dá sabor. A vida humana tem cor e sabor, e com Deus parece melhor e tem mais sabor.
(Cf..Sal y luz en su justa medida. José Enrique Galarreta. Fe adulta)

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

É a vontade de Deus e por isso vou com o coração animado
IRMÃS DO AMOR DE DEUS Casa Geral
C/ Asura 90 – 28043 MADRID (Espanha)
Tel. 34 913001746 / 34 917160393
amordedios@amordedios.net www.amordedios.net
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(J. Usera)

