ENCONTRO 18 / 03 FEV

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;
e renovareis a face da terra.

Momento de silêncio.

E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com
Tiago e João. 30 E a sogra de Simão estava deitada, com febre; e logo
lhe falaram dela. 31 Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a; e a febre a deixou, e servia-os.
29

E, tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os possessos. 33 E toda
32

a cidade se ajuntou à porta. 34 E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demónios, porém
não deixava falar os demónios, porque o conheciam.
E, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu,
e foi para um lugar deserto, e ali orava. 36 E seguiram-no Simão e os
que com ele estavam. 37 E, achando-o, lhe disseram: Todos te buscam.
38
E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também
pregue, porque para isso vim. 39 E pregava nas sinagogas deles, por
toda a Galileia, e expulsava os demónios.
35

(Mc 1,29-39 / ARC - Tradução Almeida Revista e Corrigida 2009)











Jesus ensinou e curou na Sinagoga e depois em casa de Pedro.
Quando é que ocorreram estes acontecimentos?
Qual a razão pela qual Jesus, uma vez mais, não deixa falar os
demónios?
Ensinar/pregar, curar, rezar, aproximar-se, tocar e levantar, verbos que perpassam a vida de Jesus. Por que razão sentiu Jesus
a necessidade de rezar num lugar deserto?

Jesus não veio para ser servido, mas para servir. A sogra de Pedro
começou a servir. Faço da minha vida um serviço a Deus e aos
meus irmãos e irmãs?
Jesus mantinha a consciência da sua missão através da oração.
No final da minha jornada de trabalho e no início de uma nova
jornada, agradeço e peço a Deus que me acompanhe no meu
dia?
Jesus Cristo diz-nos, claramente, para sermos portadores da sua
mensagem, que devemos ir a outros lugares, não ficar ancorados
apenas num lugar. Outros lugares: a minha família, o meu grupo

de amigos, o movimento a que pertenço, a minha paróquia, a minha atividade profissional, outras áreas da minha vida, as periferias. Levo aos outros a Boa Nova de Jesus ou, simplesmente,
permaneço um cristão que assiste a umas celebrações?

O momento de oração que hoje é proposto, e partilhado, é um extrato
de um podcast colocado em 16 de janeiro de 2018 pelo “Passo a rezar”.
Para quem desejar escutá-lo na integra eis o link:
https://www.passo-a-rezar.net/textos-dirios/quarta-feira-da-primeira-semana-do-advento-cxsd8-bn8jr-bxkwa-ynkt4-dltjn-j3tb7rt4af-awlzh-7b76p

Assim era a vida de Jesus: «Foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios» (Mc 1, 39). Jesus que prega, Jesus que cura! O dia inteiro era assim: pregava ao povo, ensinava a
Lei, anunciava o Evangelho. E as pessoas que iam à sua procura para
o ouvir e também para que curasse os enfermos. «À tarde, depois do
pôr-do-sol, levaram-lhe todos os enfermos e possuídos pelo demónio. [...] Ele curou muitos que estavam oprimidos por diversas doenças e expulsou numerosos demónios» (Mc 1, 32.34).
E nesta celebração encontramo-nos diante de Jesus: é Ele que preside a esta celebração. Nós, sacerdotes, estamos presentes no nome
de Jesus, mas Ele é o Presidente, Ele é o verdadeiro Sacerdote que
oferece o sacrifício ao Pai. Podemos interrogar-nos se permitimos
que Jesus pregue a nós. Cada um de nós pergunte: «Deixo que Jesus
pregue a mim, ou já sei tudo? Ouço Jesus, ou prefiro ouvir qualquer

outra coisa, talvez as bisbilhotices das pessoas, ou histórias...». É
preciso ouvir Jesus. Ouvir a pregação de Jesus! «Mas padre, como
posso fazer isto? Em que canal televisivo fala Jesus?». Fala-te no
Evangelho! E este é um hábito que nós ainda não adquirimos: ir à
procura da palavra de Jesus no Evangelho. Trazer sempre connosco
um Evangelho, pequenino, ou tê-lo nas mãos. Cinco ou dez minutos
de leitura. Quando estou em viagem, ou quando tenho de esperar...
pego no Evangelho do bolso, ou da bolsa, e leio um trecho; ou até em
casa. É ali que Jesus me fala, que Jesus me prega. É a Palavra de
Jesus.
E devemos habituar-nos a isto: sentir a Palavra de Jesus, ouvir a Palavra de Jesus no Evangelho. Ler um trecho, meditar um pouco sobre
o que me diz. Se não sinto que Ele me fala, passo para o seguinte.
Mas é preciso manter este contacto quotidiano com o Evangelho, rezar com o Evangelho; pois é assim que Jesus prega a mim, comunicando mediante o Evangelho aquilo que me quer dizer. Conheço pessoas que o levam sempre consigo, e quando têm um pouco de tempo,
abrem-no e assim encontram sempre a palavra certa, para aquele
momento que estão a viver. Esta é a primeira coisa que vos quero
dizer: deixai que o Senhor vos pregue. Escutai o Senhor!
E Jesus curava: permiti que Jesus vos cure. Todos nós temos lesões,
todos: feridas espirituais, pecados, inimizades, invejas; talvez não
cumprimentemos alguém: «Ah, fez-me aquilo, já não o saúdo!». Mas
isto deve ser curado! «E como posso fazê-lo?». Reza e pede a Jesus
que o cure. É triste quando numa família os irmãos não falam entre
si, por causa de uma tolice; porque o diabo pega numa tolice e dela
faz um mundo. Depois, as inimizades vão em frente, muitas vezes
durante anos, e assim destrói-se aquela família. Os pais sofrem, porque os filhos não falam entre si, ou a esposa de um filho não fala com

o outro, e assim as invejas, os ciúmes... Tudo isto é semeado pelo diabo. E o único que expulsa os demónios é Jesus. O único que cura
tais situações é Jesus. Por isso, a cada um de vós eu digo: deixa-te
curar por Jesus! Cada um sabe onde está a sua chaga. Cada um de
nós tem feridas; e não uma só: duas, três, quatro, vinte. Cada um
sabe! Que Jesus cure estas feridas. Mas para isto eu devo abrir o coração, a fim de que Ele venha. E como abro o coração? Rezando.
«Mas Senhor, eu não suporto aquela pessoa, odeio-a porque me fez
isto, isso e aquilo...». «Cura esta chaga, Senhor!». Se pedirmos esta
graça a Jesus, Ele atender-nos-á. Deixa-te sarar por Jesus. Permite
que Jesus te cure!
(Papa Francisco. VISITA À PARÓQUIA ROMANA DE SÃO MIGUEL ARCANJO NO BAIRRO
PIETRALATA. Homilia do V Domingo do Tempo Comum, 8 de fevereiro de 2015.)

Nesta semana…




Nesta semana toma consciência do que na tua relação com os
outros e com Deus pode dar corpo aos verbos ensinar, curar, rezar.
Põe em prática a sugestão de Jesus: “Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê
o que está oculto; e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. 7 E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. 8 Não vos
assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lho pedirdes.” (Mt 6,6-8).

