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Equipas de Nossa Senhora

O mês de Junho foi marcado pelas festas do Corpo e Sangue de Jesus e do seu
Sagrado Coração. Duas festas que traduzem o Amor total numa entrega sem reticências
nem cálculos.

As festas religiosas devem ter, para além da vivência do sagrado, o condão de
interiorizar a Festa da Vida. Uma vida plena: de graça, de alegria, de caminho, de
felicidade, de saúde física, de uma vida em festa. Aquela vida em plenitude. “A vontade
de Meu Pai é esta: que todo aquele que vê o Filho e Nele crê tenha a vida eterna.” (Jo. 6,
40).

A arte de viver “à cristão” arrasta para dentro da vida a alegria do mais íntimo, do
profundo, do indizível. Lá onde se vive, silenciosamente, a vida de Deus e onde as
palavras perturbam o sabor da interioridade.

É preciso eliminar da vida o que impede a verdadeira festa, porque a vida deverá ser
mesmo festa! Não é possível viver a vida de um modo consternado, queixoso,
anquilosado. É necessário sorrir, sonhar píncaros e desafios, descer aos profundos vales
para nos obrigar a descobrir o rendilhado dos coruchéus das montanhas.

Os profissionais do queixume trazem uma alma acorrentada ao mal-estar, numa
infelicidade envenenada. São esbirros de si mesmos, os encapuzados das guilhotinas da
existência.

Não reparam na beleza da luz que ilumina e aquece, na delicadeza apaziguante da
claridade da lua, quando, “como a alma de um justo, vai em triunfo ao céu!”

Como faz bem refrescar, com um sorriso ou uma boa gargalhada, pedaços
acabrunhados da vida, cantar em tom maior na orquestra do universo! ...

Como é agradável passear na areia à beira-mar, saboreando os salpicos do
rendilhado da espuma, “cocegando” os nossos pés. Ou mergulhar no mar e, depois,
afagar o dorso das ondas! ...

Como é provocador o desafio do colorido dos campos, a graciosidade da flor
deixando-se beijar pelas abelhas, na troca amorosa do pólen com a reprodução de novas
flores.

Embora sentindo-nos pigmeus, como é delicioso o contemplar a profundidade da
noite salpicada de enormes luzeiros, situados a anos luz, e nos aparecem, numa imensa
ternura de pontinhos, piscando o nosso olhar.

Como não descobrir que as lágrimas impedem de ver as estrelas!? Como não captar
que Deus está aí no sorriso do garoto, nas mãos trémulas do velhinho, no olhar do
pastor, no cansaço das mães, nas mãos calosas que transformam as leiras em pão!?

Deus quer que vivamos, em Festa, o segredo da Vida!
P. José Manuel

6 - No silêncio da noite. Muitas vezes, Jesus retirava-se para estar a sós com o Pai.

Fazia isto durante a noite, procurando lugares isolados, onde rezava. (Lc. 6,12;

11.1; 22, 39-40; Mc.1, 35).

Falando aos judeus que não queriam acreditar nas Suas palavras, Jesus diz: “Eu

comunico o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que vistes ao vosso pai” (Jo. 8, 38). Tal Pai,

tal Filho! O Pai de Jesus é o Deus Amor. O pai dos fariseus é o diabo: “Vós tendes por pai

o diabo.” (Jo. 8, 44).

Se Jesus é a “imagem do Pai”, isso não é só por força da Sua própria natureza divina.

Era também fruto do esforço que fez durante os 33 anos da Sua vida.

Essa oração constante de Jesus impressionava tanto os discípulos que ficaram com

vontade de ter a mesma riqueza na sua vida: “Senhor, ensina-nos a rezar!” Então, Jesus

ensinou-lhes o Pai Nosso” (Lc. 11, 1-4).
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Notícias ENS

1. Reunião de Região – Presença do Senhor Bispo: Na reunião da

equipa responsável pela Região Madeira, no passado dia 6 de

Junho, tivemos a alegria da presença do senhor D. António Carrilho,

nosso Bispo, sempre atento à acção do nosso Movimento na Região.

2. Reunião de Região: A 4 de Julho.

3. Piquenique: O piquenique será no dia 11 de Julho nas 4 Estradas,

com a chegada ao local às 11:30 e Eucaristia ao meio dia.

Se as condições atmosféricas forem adversas, a concentração será,

provavelmente, nas instalações polidesportivas debaixo da pista do

aeroporto.

4. Férias: Desejamos a quem vai de férias neste mês de Julho que as

aproveitem bem. Reservem um tempo privilegiado para se

encontrarem mais profundamente com o Senhor e com o seu cônjuge.

Assim, estaremos a potenciar a qualidade do tempo dedicado à

família e aos amigos. Que regressem cheios de energia para distribuir

também pelas suas equipas.

2 - No baptismo. Após o baptismo, Jesus rezou. Foi nesse momento que o céu se
abriu e o Espírito Santo desceu sobre Ele (Lc. 3, 21-22). O Baptismo é o momento
em que Jesus inicia uma nova etapa na Sua vida e começa a percorrer o país, a
anunciar o Reino de Deus.

3 - Na tentação. Durante 40 dias, jejuando no deserto, Jesus preparou-Se para a Sua
missão. Foi um tempo de estar a sós com o Pai. Ele é tentado, mas vence a
tentação recorrendo à oração. Quando a tentação atinge os outros, Jesus reza por
eles: “Simão, Simão, olha que Satanás pediu para vos joeirar como trigo. Mas Eu
roguei por ti, para que a tua fé não desapareça. E tu, uma vez convertido,
fortalece os teus irmãos”.

4 - Na escolha dos doze Apóstolos. Na noite anterior à escolha dos apóstolos,
Jesus passou-a a rezar (Lc. 6, 12-13). Os Apóstolos iriam continuar a Sua obra.
Era muito importante saber escolher as pessoas certas. Jesus prepara-se,
rezando.

5 - Na transfiguração. Jesus subiu à montanha para rezar; mudou de aspecto. Dois
homens, Moisés e Elias, apareceram e começaram a conversar com Ele sobre a
Paixão (Lc. 9, 28-31). É um dos momentos importantes da vida de Jesus. Jesus
encaminha-Se para a cruz, rezando ao Pai.

6 - Na despedida. O último acto de Jesus como homem livre é uma longa oração de
despedida, em que reza ao Pai, recomenda-Lhe os amigos que ficam e resume
todo o trabalho feito. É a oração que chamamos “oração sacerdotal.” (Jo.17,1-26).

7 - Na agonia. Como qualquer pessoa, Jesus sente medo diante da morte, mas Ele
enfrenta-a por meio da oração (Mc. 14, 32-36). É lá, na escuridão do Horto das
Oliveiras, que Ele trava o combate mais duro da Sua vida, totalmente só. Os
únicos três amigos que estavam com Ele dormiam.

8 - Na cruz. Estando a sofrer horrivelmente, Jesus reza. Lembra-se até de rezar
pelos Seus próprios carrascos (Lc. 23, 23). A Sua oração é a expressão daquilo
que Lhe passa na alma: uma queixa ao Pai: “Por que Me abandonaste?” (Mc. 15,
34). É o momento supremo da vida. E Jesus reza.

9 - Na morte. Jesus morre recitando o Salmo que dizia: “Pai, nas Tuas mãos entrego
o Meu Espírito.” (cf. Lc. 23, 46).

Jesus lida com o Pai no dia a dia da Sua Vida.
1 - Numa grande alegria. Vendo que os pobres e os simples entendiam a Sua

mensagem, Jesus ficava contente. E o Seu contentamento transforma-se numa

oração: “Pai Eu Te agradeço!” (Mt. 11, 25-26).

2 - No momento de um milagre. Antes de realizar a ressurreição de Lázaro, Jesus

reza. Não reza para pedir, mas para agradecer antecipadamente (Jo. 11, 41-42).

3 - Na hora das refeições. Antes de distribuir o pão, Jesus rezava e agradecia ao

Pai (Jo.6,11). Cantava também os salmos, conforme estavam prescritos para

certas ocasiões mais solenes (Mt. 26, 30).

4 - Nos dias de preceito. Jesus tinha o costume de frequentar a sinagoga aos

sábados (Lc. 4, 16).

5 - Nas grandes festas. Todo o judeu tinha de ir a Jerusalém pela festa da Páscoa.

Jesus fazia isso e, diversas vezes, fez romaria ao templo (Jo. 5,1; 7,14; 10, 22-23).
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Formação A ORAÇÃO NA VIDA DE JESUS (9)

A RESPIRAÇÃO INVISÍVEL QUE MANTÉM A VIDA

Em todos os momentos importantes da Sua vida, onde se decide o futuro, Jesus
aparece a rezar.

1 - Aos doze anos de idade. Jesus passa três dias no templo, ocupado com as
coisas do Pai (Lc. 2, 46.49). A idade dos doze anos é o momento em que o
menino deixa de ser criança e começa a entrar na idade adulta. Começa a pensar
no rumo da Sua vida.


