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MOSTRA-ME O TEU DEUS

Estamos num tempo especial, de conversão, de revisão de vida, de atitudes... Estamos na
quaresma, neste quarto mês de 2014, período de preparação para a Páscoa, momento mais
forte e decisivo de nossa fé.

O bispo São Teófilo de Antioquia nos orienta: “Se me disserem: ‘Mostra-me o teu Deus’,
dir-te-ei: ‘Mostra-me o homem (a mulher) que és e eu te mostrarei o meu Deus’. Mostra,
portanto, como vêem os olhos de tua mente e como ouvem os ouvidos de teu coração.

Os que vêem com os olhos do corpo, percebem o que se passa nesta vida terrena, e
observam as diferenças entre a luz e as trevas, o branco e o preto, o feio e o belo, o disforme e
o formoso, o que tem proporções e o que é sem medida, o que tem partes a mais e o que é
incompleto; o mesmo se pode dizer no que se refere ao sentido do ouvido: sons agudos,
graves ou harmoniosos. Assim também acontece com os ouvidos do coração e com os olhos
da alma, no que diz respeito à visão de Deus.

Na verdade, Deus é visível para aqueles que são capazes de vê-lo, porque mantêm abertos
os olhos da alma. Todos têm olhos, mas alguns os têm obscurecidos e não vêem a luz do sol.
E se os cegos não vêem, não é porque a luz do sol deixou de brilhar; a si mesmos e a seus
olhos é que devem atribuir a falta de visão. É o que ocorre contigo: tens olhos na alma velados
pelos teus pecados e tuas más ações.

O homem (a mulher) deve ter a alma pura, qual um espelho reluzente. Quando o espelho
está embaçado, o homem (a mulher) não pode ver nele o seu rosto; assim também, quando há
pecado no homem (na mulher), não lhe é possível ver a Deus.

Mas, se quiseres, podes ficar curado. Confia-te ao médico e ele abrirá os olhos de tua alma e
de teu coração. Quem é este médico? É Deus, que pelo seu Verbo e Sabedoria dá vida e
saúde a todas as coisas. Foi por seu Verbo e Sabedoria que Deus criou o universo: ‘ A
Palavra do Senhor criou os céus e o sopro de seus lábios, as estrelas’ (Sl 32, 6).
Sua Sabedoria é infinita. Com a sua Sabedoria, Deus fundou a terra; com sua inteligência
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consolidou os céus; com sua ciência foram cavados os abismos e as nuvens derramaram o
orvalho.

Se compreenderes tudo isto, ó homem (ó mulher), se tua vida for santa, pura e justa, poderás
ver a Deus. Se deres preferência em teu coração à fé e ao temor de Deus, então
compreenderas. Quando te libertares da condição mortal e te revestires da imortalidade, então
serás digno de ver a Deus. Sim, Deus ressuscitará o teu corpo, tornando-o imortal como a tua
alma; e então, feito imortal, tu verás o que é Imortal, se agora acreditares nele”. (cf. Lit. Horas –
livro A Autólico, de São Teófilo de Antioquia, bispo)

INTENÇÕES DO MÊS

Estamos neste início de mês vivendo esse período especial da Quaresma, tempo forte
concedido por Deus através da Igreja, para nossa conversão.

A Igreja no Brasil neste ano está propondo o tema: “Fraternidade e tráfico humano”,
com o lema: “ Para liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5,1), para a Campanha da
Fraternidade.

Então, coloquemos também neste mês, como intenção a partir deste tempo de Quaresma, o
objetivo do tema da Campanha da Fraternidade 2014: “identificar as práticas de tráfico humano
em suas várias formas e denunciá-lo como violação da dignidade e da liberdade humana,
mobilizando cristãos e a sociedade brasileira para erradicar esse mal, com vista ao resgate da
vida dos filhos e filhas de Deu s&quot;.

É preciso nos unirmos em oração, já neste tempo especial, porém, podemos parar por aí, é
preciso nos coloca
rmos ao
lado daqueles que sofrem e como cristãos termos iniciativas que possam contribuir para a
eliminação desta prática que vai contra a liberdade e a vida humana.
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Sagrado Coração de Jesus, eu espero e confio em Vós!

REZEMOS

Abertos a vontade de Deus e a todas as suas solicitações, continuemos unidos as intenções
que nos são apresentadas a partir da Igreja Católica. Sob a luz da Palavra de Deus e dos seus
ensinamentos, rezemos pelo bom êxito e pelos bons frutos da Campanha da Fraternidade
2014.

Assim rezemos, a oração da Campanha para este ano: “Ó Deus, sempre ouvis o clamor do
vosso povo e vos compadeceis dos oprimidos e escravizados. Fazei que experimentem a
libertação da cruz e a ressurreição de Jesus. Nós vos pedimos pelos que sofrem o flagelo do
tráfico humano. Convertei-nos pela força do vosso Espírito, e tornai-nos sensíveis às dores
destes nossos irmãos. Comprometidos na superação deste mal, vivamos como vossos filhos e
filhas, na liberdade e na paz. Por Cristo nosso Senhor. AMÉM!”

Jesus manso e humilde de Coração fazei o meu coração semelhante ao Vosso!

Reze: Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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