
I Quaresma   «…o Espírito Santo impeliu Jesus…»   Ano B 

“No deserto saciarei a minha sede de TI!” 

Esquecemos a aliança de Noé. 

Vivemos atarefados com a nossa própria vida! 

Construímos uma barca pequenina, onde cada um de nós leva o que lhe convém… 

A fidelidade foge-nos das mãos como a areia do deserto. 

Pedimos ao Pai que não esgote a Sua Paciência para com esta humanidade pecadora. 

Afastamo-nos do caminho reto e deixamos de sentir a mão de Deus… 

Com medo… A súplica que nos sai dos lábios de uma Alma à deriva: 

“Salva-nos Senhor pela Ressurreição do Vosso Filho!” 

Hoje, é o 1º domingo do Tempo favorável da Quaresma. 

É urgente pegar nas nossas malas e bagagens…  

E partir para o deserto! 

O Cristo, quando volta do deserto, sente-se fortalecido pelo Espírito e evangeliza com Amor:  

«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. 

Arrependei-vos e acreditai no Evangelho». 

Temos 40 dias para converter a nossa Vida num caminho onde floresça o Amor ao próximo. 

A maior tentação que Satanás nos lança é o viver no Egoísmo. 

Ninguém pode viver só. Nem há quem se salve sozinho. 

Aproveita cada dia deste tempo que Deus nos reserva… 

Abre o coração aos silêncios do Pai… 

Encontra-te com O Cristo nos mais tristes e  

leva-lhes a alegria de viver com os olhos erguidos para o Céu! 

No deserto da tua casa deixa que o Espírito Santo te impele… 

Afaga os teus filhos, antes de adormecerem, com a oração comum! 

Permite que o teu telemóvel te una aos teus pais, aos teus avós e aos teus entes queridos, 

que não partilham o mesmo teto que tu! 

Retira-te durante uns longos minutos e  

escuta aquela/e com quem trocaste a aliança matrimonial… 

Afasta-te do barulho das notícias diárias que te avassalam o peito e  

liga-te ao conforto daqueles que te são mais próximos,  

como os teus vizinhos e os teus colegas de labuta! 

Não penses em ti… pensa naqueles que precisam de ti! 

Estarás a dar sentido ao teu Baptismo e  

neste deserto serás um Arco-íris de Esperança e Fé! 

Renova a Tua aliança com o Deus do Amor! 

Alia-te à Caridade! 

  


