“Rogai ao Dono da messe...”
“O Espírito Santo será quem vos ensinará tudo”
Vocação, dom do Espírito Santo, para responder ao sonho do amor de Deus
O Papa Francisco repetidas vezes convida a todos, mas especialmente aos jovens, a
“realizar o sonho de Deus neste mundo” através das obras de misericórdia. Não
vamos desistir dos grandes sonhos. O Senhor não quer que encurtemos os nossos
horizontes, não quer que fiquemos estacionados à margem da vida, mas que
caminhemos para objetivos elevados, com alegria e audácia. Estamos feitos para
realizar os sonhos de Deus neste mundo; Ele tornou-nos capazes de sonhar para
abraçar a beleza da vida. As obras de misericórdia são as obras mais belas da
vida porque vão ao centro dos nossos grandes sonhos. Para realizar grandes
sonhos “grandes decisões” são necessárias. “A vida é o tempo de decisões firmes, fundamentais, eternas.
Nós tornamo-nos naquilo que escolhemos. Se escolhemos Deus tornamo-nos mais amados a cada dia e se
escolhemos amar-nos tornamo-nos felizes”. A beleza das decisões depende do amor. O Senhor da vida quer
que sejamos cheios de vida e nos dá o segredo da vida: a vida é possuída, agora e para sempre, apenas dandoa”. Proponho-te que que te ponhas em oração e diálogo com o Espírito Santo sobre a missão da tua vida, estas
perguntas podem ajudar-te: O que é que tu buscas na vida? Porque gostarias que se lembrassem de ti depois da
tua morte? O que te interessa deixar para trás na tua passagem por esta terra? E além de tudo isso: achas que
estás a fazer da tua vida o que Deus pensou e sonhou ao criar-te? O importante é que a tua vida tenha um
porquê, um objetivo profundo, um propósito, uma opção. Cada um de nós dá glória a Deus vivendo
apaixonadamente uma missão neste mundo. Já descobriste qual é a tua missão? Não importa se é grande ou
pequena, escondida ou visível. É a tua missão, aquela que ninguém mais pode cumprir. Se tu não vês com
clareza, é importante que tentes descobri-la na oração, pedindo ao Espírito Santo que te ilumine. Mas,
além disso, é importante que tu peças a Deus que te motive e empurre para essa missão, mesmo que tu não
vejas com muita clareza; que tu a cumpras, mesmo que não a compreendas totalmente. Mesmo assim, no meio
das tuas dúvidas e teus momentos difíceis, tudo o que vives te levará a cumprir aquela missão que o Espírito
Santo pensou para a tua vida. Na Solenidade de Pentecostes pediremos ao Espírito Santo o dom do
discernimento para os jovens que buscam, encontrem e realizem o sonho de Deus nas suas vidas. E aqueles de
nós que já o encontramos que o vivamos ao “sopro do Espírito” junto com Maria e em comunhão com a Igreja.
(Adaptado às homilias do P. Francisco e CincoMinEs.V.M. Fdez.Claretinas).
O Espírito Santo é o protetor especial da Congregação e de toda a Família “Amor de Deus”.
Entreguemo-nos a Ele para sermos fiéis à missão de amor que o Pai nos ofereceu através de Jesus e assim
seremos felizes e fecundos.
ORAÇÃO A PARTIR DA PALAVRA DE DEUS
- Texto Bíblico: Jo 14, 15-17.25-26

«Se me tendes amor, cumprireis os meus
mandamentos, e Eu rogarei ao Pai e Ele vos
dará outro Paráclito para que esteja sempre
convosco, o Espírito da Verdade, que o
mundo não pode receber, porque não o vê
nem o conhece; vós é que o conheceis,
porque permanece junto de vós, e está em
vós. «Fui-vos revelando estas coisas
enquanto tenho permanecido convosco; mas o
Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará
em meu nome, esse é que vos ensinará tudo,
e há-de recordar-vos tudo o que Eu vos
disse.»

- 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 centra-se
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

O Espírito Santo derramado no Pentecostes no coração dos discípulos é o início de uma nova era: a era do
testemunho e da fraternidade. É um tempo que vem do alto, de Deus, como as chamas de fogo que repousavam
sobre a cabeça de cada discípulo. Era a chama do amor que queima qualquer aspereza; era a linguagem do
Evangelho que atravessa as fronteiras estabelecidas pelos homens e toca o coração da multidão, sem distinção de
idioma, raça ou nacionalidade. Como naquele dia de Pentecostes, o Espírito Santo é continuamente derramado
hoje sobre a Igreja e sobre cada um de nós para que saiamos da nossa mediocridade e dos nossos encerramentos
e comuniquemos ao mundo inteiro o amor misericordioso do Senhor. O Espírito Santo derramado no Pentecostes
no coração dos discípulos é o início de uma nova era: a era do testemunho e da fraternidade.
«Se me amais, guardareis os meus mandamentos; e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Conselheiro, para que
fique convosco para sempre». Aqui nos é revelado o coração orante de Jesus, o seu coração filial e fraterno.
Jesus Cristo nesta passagem fala-nos com grande intimidade e clareza. Amar o Senhor significa cumprir os seus
mandamentos, pois o amor autêntico manifesta-se nas obras. O Senhor conhece as nossas fraquezas humanas e
por isso nos vivifica e nos ajuda com o dom do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é gerar harmonia e
fazer a paz em diversas situações e entre diferentes indivíduos.
Jesus fala do Espírito e chama-o " Espírito da verdade" que está em nós, vive em nós e nos convida a abrirmonos ao mistério de Deus Amor. É fôlego, força, luz, amor... que vem até nós do mistério último de Deus... O
Espírito da verdade vem para não nos deixar órfãos de Jesus, e convida-nos a abrirmo-nos à sua verdade,
ouvindo, acolhendo e vivendo o seu Evangelho. Torna-nos testemunhas da verdade, convidando-nos a viver a
verdade e na verdade do Evangelho. (Adaptação P. Francisco e Bento XVI).
Dá-me, Senhor, novos olhos para ver a novidade do teu Espírito que habita em cada tempo e lugar. Descobrir a
vida que pulsa e quer brotar... Dá-me, Senhor, novos olhos para ver a novidade do Teu Espírito que habita em
cada tempo e lugar. Para descobrir a vida que existe e quer brotar…Dá-me Senhor novos olhos para olhar mais
além; para descobrir os Teus sinais de esperança e de verdade nestas pessoas simples, nesta dificuldade…para
contemplar a vida por dentro, em profundidade, para que brilhe nos meus olhos o Teu olhar de bondade. Dá-nos,
Senhor olhos novos, óculos, coração…poderá ser tudo igual mas a partir do Teu olhar…outras luzes se
acenderão e nada será igual.

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.

“… Quem na vida espiritual se estaciona, indubitavelmente atrasa”
(J. Usera)
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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