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“QUEM TEM OUVIDOS, QUE OUÇA!”

São muitas as propostas, que a cada ano, nos querem envolver, em muitos casos com
pretensas intenções de unir, de nos valorizar como pessoas, mas é preciso lembrar que
“estamos no mundo, mas não somos deste mundo” (cf. Jo 15, 19).

Nossa Senhora sempre está atenta às situações da humanidade, porém, ela está ainda mais
atenta aos planos de Deus para esta mesma humanidade. Em Medjugorje, nos dias de hoje,
através de suas mensagens continua nos alertando: “Queridos filhos! Vocês veem, ouvem e
sentem que nos corações de muitas pessoas não existe Deus. Elas não O querem, porque
estão longe da oração e não têm paz. Vocês, filhinhos, rezem vivam os Mandamentos de
Deus. Sejam oração, vocês que desde o início disseram “sim” ao Meu chamado. Testemunhem
Deus e a minha presença e não se esqueçam, filhinhos; Eu estou com vocês e Eu amo vocês.
Dia após dia, Eu apresento todos ao Meu Filho Jesus. Obrigado por terem respondido ao Meu
chamado”. (Medjugorje 25 de fevereiro de 2014)

Então, para que o Senhor faça parte em nossas vidas, é preciso que o coração do homem (e
da mulher) esteja aberto a Sua vontade, desapegados das coisas do mundo e de suas
propostas. Jesus nos fala ainda hoje, como falou para os seus: “O semeador saiu a semear. Ao
semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte
caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo germinou porque a terra não era
profunda. Mas, quando o sol se levantou, ficou queimada e, como não tinha raízes, secou.
Outra parte caiu no meio dos espinhos; os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte caiu
em terra boa e deu frutos, uma cem, outra sessenta, outra trinta. Quem tiver ouvidos, que
ouça”. (cf. Mt 13, 3-9).

Depois de Jesus lhes apresentar a parábola do semeador, lhes foi explicando, “ouvi,
portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a Palavra de Deus e não a entende,
chega o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração: é o que foi semeado junto ao
caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a Palavra e logo a
recebe com alegria; mas não tem raízes; é inconstante: surgindo uma tribulação ou
perseguição por causa da Palavra, logo fraqueja. O que foi semeado entre espinhos representa
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quem ouve a Palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e
tornam estéril. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a Palavra e a entende e dá frutos:
uns cem, outros sessenta, outros trinta”. (Mt 9, 18-23)

Nos tempos atuais precisamos atender ao pedido de Nossa Mãe e nos aproximarmos de
Jesus, através da oração, da penitência e jejum, ouvindo e aplicando às nossas vidas a sua
Palavra.

INTENÇÕES DO MÊS

Neste mês de março terá início o Tempo da Quaresma, tempo forte concedido por Deus
através da Igreja, para nossa conversão.

Neste período a Igreja no Brasil lança a Campanha da Fraternidade, para a qual somos
motivados com um tema. Neste ano o tema é: Fraternidade: Os Biomas Brasileiros e a
Diversidade da Vida. O lema é: Cultivar e Guardar a Criação (Gn 2,15).

Coloquemos então como intenção a partir deste mês, o objetivo do tema da Campanha da
Fraternidade 2017, cuidar da Criação, de modo especial dos Biomas Brasileiros, dons de Deus
e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos, à luz do Evangelho.
Atualmente, como resultado da expansão das atividades agropecuárias e da urbanização no
país, todo os biomas brasileiros correm risco de extinção caso sejam mantidos os mesmos
padrões de exploração. O Brasil, embora possua uma grande biodiversidade, corre o risco de
perdê-la caso as leis ambientais de proteção desses biomas não sejam colocadas em prática.

Coloquemos ainda as intenções do Santo Padre o Papa Francisco para este mês de março
que nos pede para rezar “pelos cristãos perseguidos, para que experimentem o apoio de toda a
Igreja na oração e através da ajuda material”.

Sagrado Coração de Jesus, eu espero e confio em Vós!
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REZEMOS

Neste mês e a partir dele, abramos o nosso coração à vontade de Deus e a todas as
suas solicitações, apresentadas a partir da Igreja Católica. Apoiados na Palavra de Deus e nos
seus ensinamentos, rezemos com a Igreja pelo bom êxito e pelos bons frutos da Campanha da
Fraternidade 2017 e também nas intenções do nosso Pontífice, o Papa Francisco.

“Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos, por vossa infinita
bondade. Criastes o universo com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis mãos para que
dele cuidemos com carinho e amor. Ajudai-nos a sermos responsáveis e zelosos pela Casa
Comum. Cresça, em nosso imenso Brasil e no mundo, o desejo e o empenho de cuidar mais e
mais da vida das pessoas, e da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu
e da nova terra que prometestes. Amém!”

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

Reze: Pai Nosso, Ave Maria, Glória

Fonte - Apostolado da Oração - Http://www.apostoladodaoracao.pt/intencao-do-papa-2/

e
http://www.campanhadafraternidade2017.com.br/oracao-oficial-da-campanha-da-fraterni
dade-2017/
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