ENCONTRO 30 / 05 MAI

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.

Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós; permanecei no
meu amor. 10 Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis
no meu amor, como eu guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. 11 Disse-vos estas coisas para que a minha alegria seja em vós, e a vossa alegria seja completa.12 O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
13
Ninguém tem maior amor do que este: dar a sua vida pelos seus
amigos. 14 Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
15
Já vos não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu
9

senhor. Chamei-vos amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos
dei a conhecer. 16 Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos
escolhi e vos constituí, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto
permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai
ele vos conceda. 17 Isto vos mando: que vos ameis uns aos outros. (Jo
15, 9-17)
(Tradução litúrgica da Bíblia)





O que é necessário fazer para permanecer no amor de Jesus?
Quem verdadeiramente escolhe ou Jesus nos antípodas de um
Rabi?
Quantos mandamentos verdadeiramente existe para Jesus?
Um? Dois? Seiscentos e treze?

Este degrau da “meditação” deve desenvolver-se em três momentos:
a) Recolho a expressão ou as palavras que mais me tocaram interiormente. Que significam para mim? Porque são importantes?
b) Interiorizo, ruminando, essa(s) palavra(s), procurando atingir uma
interação entre a mente e o coração. Que sinto? Como me sinto?
c) Olho a minha vida e a vida, no geral, à luz dessa(s) palavra(s)? Que
me pede(m)? O que me exige(m)?

SUPREMA EXCELÊNCIA DO AMOR
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos
se não tivesse amor,
sou como um bronze que soa ou um címbalo que retine.
2
Ainda que tenha o dom de profecia,
1

e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
e ainda que tenha tão grande fé, que transporte montanhas,
se não tiver amor, nada sou.
3
Ainda que distribua toda a minha fortuna,
e entregue o meu corpo para ser queimado,
se não tiver amor, nada disso me aproveita.
O amor é paciente, o amor é prestável;
não é invejoso;
não é arrogante nem orgulhoso,
4

nada faz de inconveniente,
não procura o seu próprio interesse,
não se irrita nem guarda ressentimento;
6
não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade;
7
tudo desculpa, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta.
8
O amor jamais passará;
As profecias terão o seu fim;
O dom das línguas terminará;
A ciência vai ser inútil;
9
pois o nosso conhecimento é imperfeito.
10
Mas, quando vier o que é perfeito,
o que é imperfeito desaparecerá.
5

Quando eu era criança,
falava como criança,
sentia como criança,
raciocinava como criança,
mas, quando me tronei homem,
deixei o que era próprio de criança.
11

Agora, vemos como num espelho;
De maneira confusa;
depois, veremos face a face;
Agora, conheço de modo imperfeito,
depois, conhecerei como sou conhecido.
13
Agora, pois, permanecem estas três coisas
a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor.
12

(1Cor 13, 1-13)

O amor, sempre o amor… Não haverá exagero, na Igreja, em falar
sempre de amor? Muitos cristãos hoje, incluindo muitos jovens, têm
saudade de uma religião forte, que ensine a lei, os mandamentos e a
exigência da moral, recorrendo a uma estrita disciplina. Evidentemente, para que isso seja eficaz, é preciso falar mais do pecado e insistir na ameaça das punições divinas! Porém… Nestes nove versículos de São João, as palavras “amar”, “amor”, “amigo” aparecem doze
vezes! Como fugir a isso? Jesus faz depender tudo de uma fonte primeira: “assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei. Permanecei
no meu amor”. Falando do amor de Deus, cometemos muito facilmente o erro de transpor para Deus a nossa maneira humana de amar.
O amor que conhecemos implica sempre uma reciprocidade: ser
amado para amar, receber para dar. Imaginamos então que o amor de
Deus por nós depende da nossa maneira de o receber e de lhe responder. Ora, fazendo assim, esquecemos a palavra de São João: “não fomos nós que amámos Deus, foi Ele que primeiro nos amou”. O amor
de Deus por nós existe antes de nós. Eu posso recusar este amor, mas
Deus jamais deixará de me amar. Nunca poderei esgotar o seu amor.
Somente deixando-me amar por Ele, chegarei, pouco a pouco, a amar
como Ele me ama!
(in Dehonianos – 6.º Domingo da Páscoa – Ano B)

Dar fruto que permaneça, manifestação de um amor que “não busca
os seus interesses”, que “tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”.

