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ROTEIRO DE QUARESMA CASA VELHA

Fez-Se pobre, para nos enriquecer com a sua
pobreza (cf. 2 Cor 8, 9)
Por ocasião da Quaresma, ofereço-vos algumas
reflexões com a esperança de que possam servir
para o caminho pessoal e comunitário de
conversão. Como motivo inspirador tomei a
seguinte frase de São Paulo: «Conheceis bem a
bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo
rico, Se fez pobre por vós, para vos enriquecer com
a sua pobreza» (2 Cor 8, 9). ..Tais palavras dizemnos, antes de mais nada, qual é o estilo de Deus.
Deus não Se revela através dos meios do poder e da
riqueza do mundo, mas com os da fragilidade e da
pobreza: «sendo rico, fez-Se pobre por vós». Cristo,
o Filho eterno de Deus, igual ao Pai em poder e
glória, fez-Se pobre; desceu ao nosso meio,
aproximou-Se de cada um de nós; despojou-Se,
«esvaziou-Se», para Se tornar em tudo semelhante
a nós (cf. Fil 2, 7; Heb 4, 15).Pedimos a graça do
Espírito Santo que nos permita ser «tidos por
pobres, nós que enriquecemos a muitos; por nada
tendo e, no entanto, tudo possuindo» (2 Cor 6, 10).
(Mensagem de Quaresma 2014, Papa Francisco)
- Qual o estilo de Deus que mais me atrai, onde
mais me encaixo? O meu estilo no estilo de Deus?- - O que é que mais me enriquece?
- Onde me posso fazer pobre para enriquecer, a
mim a aos outros?
- Que palavras acrescento às que me são
propostas? Que imagens associo?

Viver com “pouca tralha”
Aproximou-se dele um jovem e disselhe: «Mestre, que hei-de fazer de bom,
para alcançar a vida eterna?»… «Se
queres ser perfeito, vai, vende o que
tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um
tesouro no Céu; depois, vem e segueme.» Mt19
16

Não acumuleis tesouros na terra, onde a
traça e a ferrugem os corroem e os
ladrões arrombam os muros, a fim de os
roubar. 20Acumulai tesouros no Céu,
onde a traça e a ferrugem não corroem e
onde os ladrões não arrombam nem
furtam. Pois, onde estiver o teu tesouro,
aí estará também o teu coração. Mt 6,1920

De que tenho de me esvaziar neste tempo?
O que é que me pesa e me corta os
movimentos?

Viver abertos e disponíveis

Viver agradecidos

26*Dizia ainda: «O Reino de Deus é como um
homem que lançou a semente à terra. 27Quer
esteja a dormir, quer se levante, de noite e de
dia, a semente germina e cresce, sem ele saber
como. 28A terra produz por si, primeiro o caule,
depois a espiga e, finalmente, o trigo perfeito na
espiga. 29E, quando o fruto amadurece, logo ele
lhe mete a foice, porque chegou o tempo da
ceifa.» …31É como um grão de mostarda que,
ao ser deitado à terra, é a mais pequena de
todas as sementes que existem; 32mas, uma
vez semeado, cresce, transforma-se na maior de
todas as plantas do horto e estende tanto os
ramos, que as aves do céu se podem abrigar à
sua sombra.»

Questiono todas as manhãs a árvore que está
defronte da janela da sala: "O que há de novo hoje?
"A resposta vem sem demora, dada em uníssono
por centenas de folhas: "Tudo".

Sinto-me aberto ou fechado ao que a vida
me vai trazendo, ao que vou trazendo à
vida, aos grãos de mostarda que o Senhor
vai semeando e germinando em mim? Dou
nomes a esses grãos.

(La Présence PureChristian Bobin)

…acima de tudo isto, revesti-vos do amor, que é o
laço da perfeição. 15Reine nos vossos corações a
paz de Cristo, à qual fostes chamados num só corpo.
E sede agradecidos. 16A palavra de Cristo habite em
vós com toda a sua riqueza…17E tudo quanto
fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome
do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai.
Col 3, 15-17

O que agradeço hoje?
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VIVER CONFIADOS E COMPROMETIDOS
VIVER EM COMUNHÃO
Acho que a vida é muito bela e que vale a pena
ser vivida e que tem sentido apesar de tudo…O
viver e o morrer, o sofrimento e a alegria, as
bolhas nos meus pés gastos e o jasmim atrás do
quintal, as perseguições, as incontáveis
violências gratuitas, tudo e tudo em mim é como
se fosse uma forte unidade, e eu aceito tudo
como uma unidade e começo a entender cada
vez melhor…Em cada lugar deste mundo está-se
“em casa”, quando uma pessoa traz tudo
consigo…Ser fiel a tudo o que uma pessoa
iniciou num momento espontâneo, demasiado
espontâneo por vezes. Ser fiel a cada
sentimento, cada pensamento que começou a
germinar. Fiel no sentido mais lato da palavra.
Fiel a si mesmo, a Deus, fiel aos seus próprios
melhores momentos. E onde uma pessoa está,
ser totalmente, cem por cento ser.

VIVER COM ALEGRIA

VIVER EM DISCERNIMENTO

Os setenta e dois discípulos voltaram cheios de
alegria, dizendo: «Senhor, até os demónios se

13Estai vigilantes, permanecei firmes na
fé, sede corajosos e fortes. 14Que, entre
vós, tudo se faça com amor.1ª Cor

sujeitaram a nós, em teu nome!»1 8*Disse-lhes
Ele:..20*Contudo, não vos alegreis porque os
espíritos vos obedecem; alegrai-vos, antes, por
estarem os vossos nomes escritos no Céu.»
Nesse mesmo instante, Jesus estremeceu de
alegria sob a acção do Espírito Santo e disse:
«Bendigo-te, ó Pai, Senhor do Céu e da Terra,
porque escondeste estas coisas aos sábios e aos
inteligentes e as revelaste aos pequeninos.Lc10
21

(Etty Hillesum, Diário 1941 – 1943)

A confiança em Deus leva à entrega
incondicional e ao compromisso a 100%.
Sinto esta beleza e sentido da vida, com
tudo o que tem? Como andam a minha
confiança e a minha autoconfiança?

Como está a minha Alegria? Quais os
motivos das minhas alegrias? São de curto
prazo e horizonte, ou vão estando escritas
no céu?

1*Ora a fé é garantia das coisas que se
esperam e certeza daquelas que não se
vêem. 2Foi por ela que os antigos foram
aprovados.
3*Pela fé, sabemos que o mundo foi
organizado pela palavra de Deus, de
modo que o que se vê provém de coisas
não visíveis. Heb11

4*Há um só Corpo e um só Espírito,
assim como a vossa vocação vos chamou
a uma só esperança;
5um só Senhor, uma só fé,
um só baptismo;
6um só Deus e Pai de todos,
que reina sobre todos,
age por todos e permanece em todos.
7Mas, a cada um de nós foi dada a graça,
segundo a medida do dom de Cristo. Ef 4
"Cada indivíduo carrega em si algo de
todo o interesse final do Cosmo"
Teilhard de Chardin

Aceito a minha vida como uma obra em
construção, organizada pela palavra de
Deus?

Sinto-me parte deste Corpo de Cristo,
responsável pelos outros membros, pela
Criação?

