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Viver o Evangelho

>>

Ao abrires o Santo Evangelho pensa que não só tens
de saber o que ali se narra - obras e ditos de Cristo mas também tens de vivê-lo.
Nosso Senhor chamou os católicos para o seguirem de
perto e, nesse Texto Santo, encontras a Vida de Jesus;
mas, além disso, deves encontrar a tua própria vida.
Aprenderás a perguntar tu também, como o Apóstolo,
cheio de amor: "Senhor, que queres que eu faça?"... - A
Vontade de Deus! - ouvirás na tua alma de modo
determinante.
Então, pega no Evangelho diariamente, e lê-o e vive-o
como norma concreta. Assim procederam os santos.
São Josemaria Escrivá

Baptismo do Senhor
Hoje celebra-se a festa do Baptismo do Senhor, que
encerra o tempo do Natal. O Baptismo de Jesus no
Jordão constitui a antecipação do seu baptismo de
sangue na Cruz, e é também o símbolo de toda a
actividade sacramental com que o Redentor realizará
a salvação da humanidade. Existe uma estreita
relação entre o Baptismo de Cristo e o nosso
Baptismo. No Jordão os céus abriram-se (cf. Lc 3, 21)
para indicar que o Salvador nos descerrou o caminho
da salvação e nós podemos percorrê-lo precisamente
graças ao novo nascimento "da água e do Espírito"
(Jo 3, 5) que se realiza no Baptismo. Nele nós somos
inseridos no Corpo místico de Cristo, que é a Igreja,
morremos e ressuscitamos com Ele e revestimo-nos
dele, como o Apóstolo Paulo salienta várias vezes (cf.
1 Cor 12, 13; Rm 6, 3-5; Gl 3, 27). Por conseguinte, o
compromisso que brota do Baptismo consiste em
"ouvir" Jesus: ou seja, em acreditar nele e em segui-lo
docilmente, cumprindo a sua vontade.
Bento XVI

«Lectio Divina»
Há uma modalidade concreta para escutarmos aquilo
que o Senhor nos quer dizer na sua Palavra e nos
deixarmos transformar pelo Espírito: designamo-la por
«lectio divina». Consiste na leitura da Palavra de Deus
num tempo de oração, para lhe permitir que nos
ilumine e renove.
Na presença de Deus, numa leitura tranquila do texto,
é bom perguntar por exemplo: «Senhor, a mim que me
diz este texto? Com esta mensagem, que quereis
mudar na minha vida? Que é que me dá fastio neste
texto? Porque é que isto não me interessa?»; ou então:
«De que gosto? Em que me estimula esta Palavra? Que
me atrai? E porque me atrai?».
>>

Quando se procura ouvir o Senhor, é normal ter
tentações. Uma delas é simplesmente sentir-se chateado
e acabrunhado e dar tudo por encerrado; outra
tentação muito comum é começar a pensar naquilo que
o texto diz aos outros, para evitar de o aplicar à
própria vida... Deus convida sempre a dar um passo
mais, mas não exige uma resposta completa, se ainda
não percorremos o caminho que a torna possível.
Apenas quer que olhemos com sinceridade a nossa vida
e a apresentemos sem fingimento diante dos seus olhos,
que estejamos dispostos a continuar a crescer, e
peçamos a Ele o que ainda não podemos conseguir.
Papa Francisco, Evangelii Gaudium

A Igreja Mestra e Mãe Para os Cônjuges
em Dificuldade (II)
Mas é a mesma e única Igreja a ser ao mesmo
tempo Mestra e Mãe. Por isso a Igreja nunca se
cansa de convidar e de encorajar para que as
eventuais dificuldades conjugais sejam resolvidas
sem nunca falsificar e comprometer a verdade:
ela está de facto convencida de que não pode
existir verdadeira contradição entre a lei divina
de transmitir a vida e a de favorecer o autêntico
amor conjugal. Por isso, a pedagogia concreta da
Igreja deve estar sempre ligada e nunca
separada da sua doutrina. Repito, portanto, com
a mesmíssima persuasão do meu Predecessor:
«Não diminuir em nada a doutrina salutar de
Cristo é eminente forma de caridade para com as
almas».
Por outro lado, a autêntica pedagogia eclesial
revela o seu realismo e a sua sabedoria só
desenvolvendo um empenhamento tenaz e
corajoso no criar e sustentar todas aquelas
condições humanas - psicológicas, morais e
espirituais - que são indispensáveis para
compreender e viver o valor e a norma moral.
S. João Paulo II, Familiaris Consortio, 33/II

Glória a Ti, Senhor
No teu baptismo no Jordão, Senhor,
manifestou-se a adoração da Trindade;
pois a voz do Pai deu testemunho,
chamando-te Filho bem amado;
e o Espírito, sob forma de pomba,
confirmou a verdade desta palavra.
Ó Cristo Deus que te manifestaste e iluminaste o
mundo:
Senhor, glória a Ti!
Liturgia Bizantina
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