
seu destino que é Deus. Reencontrando-nos com o Pai que é a nossa origem,
reencontramo-nos connosco mesmos e criaremos a base para um mundo mais feliz, um
“novo céu e uma nova terra.“ (Is. 65, 17 e Ap. 21, 1).

Jesus cultivava o Seu relacionamento com o Pai. Mas é na hora da colheita, da Sua
morte, o momento de Jesus dizer “Tudo está consumado!” ou no nosso modo de dizer
“Missão cumprida!”. Tinha, de facto, cumprido a Sua missão: “Nada faço por Mim mesmo,
mas como o Pai Me ensinou.” (Jo. 8, 28).

Este relacionamento com o Pai é o chão invisível da vida de Jesus. É o eixo da Sua
existência. É, por isso mesmo, que Jesus é um espelho, um reflexo do Outro, do Pai. Ele
pode dizer : “Quem Me vê, vê o Pai”.

Não pensemos que tudo isso foi fácil para Jesus. Tudo nesta vida deve ser cultivado,
sob pena de morrer asfixiado. O filho que não cultiva o amor aos pais acaba por perder
inclusive a noção de pai e de filho.

É aqui que se situa a oração na vida de Jesus, bem no centro. No eixo da Sua vida. A
oração na vida de Jesus não era uma actividade entre muitas outras, nem uma actividade
separada, sem repercussão sobre o resto da vida. Era a respiração da Sua vida. A oração
está inseparavelmente ligada à compreensão que Jesus tinha de Si mesmo como filho.

S. Paulo chama tudo isso de obediência, obediência até à morte.
O amor é o único relacionamento pelo qual alguém domina o outro sem oprimi-lo; pelo

contrário, confere-lhe o total domínio sobre si mesmo.
É aqui que se revela o que vem a ser o Reino de Deus: Deus reina, domina e é o

Senhor, não oprimindo, mas libertando pelo amor. Reconduz o homem para que se possa
reencontrar consigo quando se encontra com o outro no amor.
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: 291236240

Endereço do sitenacional: www.ens.pt

Sector Funchal A: Casal Gouveiae Silva

: 291774488 Sector Funchal B: Casal Gomes

: 962320614

: 967033568

reencontrar consigo quando se encontra com o outro no amor.
(Continua no próximo mês)

10 – Casal Silva, AnaMariaeJoão – Fx 5
12 – Casal Câmara, Pilar eAntónio – Fx 27
18 – Casal Nunes, SaraeJosé– Fx 18
25 – Casal Mota, Graçae João Manuel – Fx 11

Junho:

04 – CE, Padre João Dias– Fx 24
26 – CE, Padre Silvano GonçalvesVieira– Fx 25
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Equipas de Nossa Senhora

Vindo do fundo do deserto escaldante, de tez queimada pelo sol e pela exigência da
vida, austero como um rochedo, mas vertical como um cipreste de mãos postas, surge
com uma voz desafiante e trajes “estilo de profeta”, à semelhança de Elias.

O povo hebreu, durante alguns séculos, viveu sem a referência de verdadeiros
profetas. É verdade que tinham o Templo para os sacrifícios e o Sacerdócio para o
sagrado. Mas sacerdócio sem profecia é rotina e descalabro. Vale a pena lembrar o que
nos transmitiu Ezequiel a propósito da classe sacerdotal do seu tempo.

Este gigante de alma, alimentado pelas certezas da fé e pelo quase nada de alimento
físico, traz na garganta a sirene da Palavra, interrogando as mentes e o coração de seus
ouvintes.

As grandes personagens bíblicas são, muitas delas, filhas de mulheres estéreis.
Sarai, mulher de Abraão, era estéril (Gn. 11, 30); a mãe de Sansão era estéril (Jz. 13, 3);
Ana, mãe de Samuel, era estéril (1Sm. 1, 5); Isabel, a mãe de João Baptista, era estéril.
Isso significava que, para o povo hebreu, as grandes personagens da História de IsraelIsso significava que, para o povo hebreu, as grandes personagens da História de Israel
eram escolhidas por Deus.

A alma de fogo que lhe “queimava” a vida, trabalhada na aridez exigente do deserto –
lugar de purificação – fez dele o grito de Deus, e, ecoando pelos vales da Judeia,
penetrava no peito empedernido dos publicanos, dos marginais, dos soldados,
provocando uma nova orientação de vida.

Não foram os cabelos revoltos e desgrenhados, nem a frontalidade da palavra, nem
tão somente o anunciar o Salvador, seu primo, nem a necessidade de um povo de
escutar um verdadeiro profeta que fez grande este colosso, chamado João. Foi a
sinceridade da sua palavra, nascida da profundidade do seu testemunho, o desapego
das coisas e a correspondência ao querer do seu Deus.

Nascido numa família sacerdotal, foi como um profeta fogoso, de alma lavada, de
uma profunda humildade – considerava-se, apenas, uma voz bradando no deserto –
alguém que devia diminuir-se para que Jesus, o Messias, pudesse crescer. A João é-lhe
exigido o endireitar veredas, aplanar montanhas, preencher vales. A sua voz tonitruante
ao falar às multidões, retomava a doçura da delicadeza, quando interrogado pelos seus
ouvintes sobre o que devia fazer.

Ao seu grupo de discípulos e às multidões apontava o Jesus que passava, dizendo:
“Eis o Cordeiro de Deus…”. “Eu sou indigno de desatar-Lhe as sandálias”. “Eu baptizo-
vos com água, ELE baptizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo”.

A Igreja de Jesus deverá ser esse dedo de João a apontar o Cristo que está no
coração de cada homem e de cada mulher, no coração da vida, no rosto do pão
repartido, nos olhos das crianças, nas mãos dos velhinhos, na espuma do mar e,
mesmo, num barco encalhado. A Igreja é chamada a ser esse dedo do João, o maior
entre os filhos de mulher. ��
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1. Quotização: Esperamos que todas as Equipas se tenham quotizado. Se ainda não,
devem fazê-lo com a maior urgência. Lembramos que dela depende a publicação da
CARTA, dos Temas de Estudo, toda a organização do Movimento e também a nossa
ajuda financeira para que o Movimento se difunda e cresça cada vez mais em África.

2. CRs: Damos os nossos parabéns aos novos CRs recém-eleitos. Contamos convosco
para levar um novo ânimo à vossa Equipa. Velem por ela, rezem por ela (não
esquecer a Missa Semanal pela Equipa). Falem a Maria de cada casal… Abram-se
ao Espírito do Senhor para que consigam, no próximo ano, transmitir a todos os
casais mais entusiasmo na vida de Equipa, na vida do dia a dia, no desenvolvimento
das “3 atitudes” (com a ajuda dos PCEs) e na maior presença nas actividades do
Movimento.
É já tarefa do novo CR o preenchimento da Ficha de Equipa para o novo ano de
2010/2011. Aqueles que ainda não a enviaram ao Casal de Ligação, por favor, façam-
no, pois a Região está a precisar delas.

3. Eucaristia Mensal: Será no dia 5, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, às 19:00
horas. Seria muito bom ver a Igreja, nesse dia, com quase todos os casais dos 2
Sectores do Funchal! Animem-se uns aos outros, ofereçam boleia e venham todos.

4. Reuniões: Região - dia 6; Sector Fx A - dia 18; Sector Fx B - dia 26.4. Reuniões: Região - dia 6; Sector Fx A - dia 18; Sector Fx B - dia 26.

5. Solidariedade pelo casal da Ribeira Brava-1: Foi entregue ao Casal Pestana,
Cidália e Francisco Paulo, o total das contribuições de equipas dos Sectores do
Funchal e de diversos equipistas do continente.

6. Balanço: Desejamos que a vossa Reunião de Balanço seja uma grande reunião!
Para que assim seja, cada casal deve fazer o seu Balanço de Casal e preparar o
Balanço de Equipa num “Dever de se Sentar” prévio.

Imaginemos um facto. Um filho, chamemo-lo João, admirado como aluno exemplar,
bom, matou os seus pais com um tiro, para saber como se sentiria assassinando alguém.
Não podemos julgar o João, mas podemos parar para reflectir.

O que será que faltou? Talvez, os pais, apesar de serem pais, foram estranhos para o
filho e o filho, apesar de filho, foi um estranho para os pais. O filho, talvez, nunca chegou
a ser ele mesmo, nunca se encontrou, porque nunca se encontrou, realmente, com os
seus pais. Não houve amor e amizade que chegasse a atingi-lo no seu íntimo. Talvez, se
possa dizer do João que é uma imagem perfeita dos pais que não comunicaram amor.
“Tal pai, tal filho”, diz o povo na sua secular sabedoria.

Quando o filho parece muito com o pai, as pessoas dizem: “Esse menino é a cara do
pai!” A mesma coisa diziam de Jesus: “É a imagem do Pai, do Deus invisível” (Col. 1,15).

Para além de falar do Reino, Jesus tinha um prazer de falar do Seu Pai e falava tanto
que Filipe ficou curioso e disse a Jesus: “Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta!” E
Jesus respondeu-lhe: “ Há tanto tempo que estou convosco e não Me ficaste a conhecer,
Filipe? Quem Me vê, vê o Pai”. Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em
Mim?” (Jo. 14. 8-10).

Jesus chegou a dizer: “Eu e o Pai somos Um!” (Jo. 10, 30). E esta união nascia do
amor: “Eu permaneço no amor do Pai, porque cumpro os Seus mandamentos!” (Jo. 15,
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amor: “Eu permaneço no amor do Pai, porque cumpro os Seus mandamentos!” (Jo. 15,
10). Encontrando-se com o Pai a cada momento, Jesus encontrava-Se Consigo; sabia
quem Ele era, sabia o que queria, sabia qual era a Sua missão. “Aquele que me enviou
está sempre Comigo e não Me deixa só, porque Eu faço o que Lhe agrada.” (Jo. 8, 29).

Da intimidade com o Pai, Jesus tirava a força para amar os outros, a ponto de
entregar a Sua vida por eles: “É por isto que meu Pai Me tem amor: por Eu oferecer a
Minha vida para retomá-la de novo. Este é o preceito que recebi de Meu Pai” (Jo. 10, 17-
18).

João tirou a vida dos pais que lhe deram a vida. Jesus entregou pelos outros a vida
que recebera do Pai. João é a negação do sentido da vida. Jesus é a afirmação total do
sentido da vida humana.

Um dos problemas de hoje é que muitos não sabem quem são e sabem muito pouco
a respeito do sentido da vida. Não será que a imensa gente que procura Jesus, nas mais
diversificadas sensibilidades cristãs, não são a expressão do desejo de se encontrar, de
encontrar um sentido para a sua vida? Não será que constitui um sinal de busca da
nossa origem que é Deus? Não será também um sinal de que nós, filhos de Deus,
perdemos a consciência de filhos? O Pai é um estranho para nós e, por isso, nós somos
estranhos para nós mesmos e não nos encontramos.

Temos pouco tempo e oportunidade para pensar e nos encontrar. Milhares de
pessoas cruzam os nossos caminhos, mas na realidade quase não encontramos
ninguém. A nossa vida é agitada. Valeria a pena parar um pouco e ver como Jesus ligou
a Sua vida ao Pai!

Há um pecado que está na origem dos outros pecados. Jesus veio para tirar esse
pecado do mundo (Jo.1 , 29), ligando de novo a humanidade à sua origem e, por isso, ao


