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Quem não toma
a sua cruz...,
não pode ser
meu discípulo”
JESUS CRISTO,
VIVO NA SUA IGREJA,
FONTE DE ESPERANÇA
PARA A EUROPA

EFFATHA
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exortação apostólica

39. [...] «Quando é apresentada aos jovens a
pessoa de Jesus Cristo em toda a sua plenitude, acende-se neles uma esperança que
os impele a deixarem tudo para O seguir,
respondendo à sua chamada, e dar testemunho d’Ele aos seus coetâneos». Por isso,
o cuidado das vocações é um problema vital para o futuro da fé cristã na Europa e,
consequentemente, para o progresso espiritual dos próprios povos que nela habitam;
é passagem obrigatória numa Igreja que
deseje anunciar, celebrar e servir o Evangelho da esperança.
40. [...] Encorajar as famílias a viverem
como verdadeiras «igrejas domésticas»,
para que nelas seja possível ouvir, acolher e
seguir as diferentes vocações; realizar uma
ação pastoral que ajude, sobretudo os jovens, a fazer opções por uma vida radicada
em Cristo e totalmente dedicada à Igreja.
Na certeza de que o Espírito Santo continua
ainda hoje operante, não faltando os sinais
da sua presença, trata-se antes de mais
nada de introduzir o anúncio vocacional nos
sulcos da pastoral ordinária. Por isso, [...] é
urgente que um grande movimento de oração atravesse as Comunidades eclesiais do
continente europeu, porque «as novas condições históricas e culturais exigem que a
pastoral das vocações seja vista como um
dos objetivos primários de toda a comunidade cristã». [...]

É urgente
que um grande
movimento de oração
atravesse
as Comunidades eclesiais
do continente europeu.

”

ORAÇÃO E VIDA ESPIRITUAL
Ser discípulo missionário é assumir a plenitude do amor como critério fundamental da
vida. Isso é o que significa a cruz: amor. A
cruz é encontro de dois amores. Nela, a Cruz
do Calvário, abriu-se para sempre a porta
de acesso ao coração do Pai. Nela, a Cruz
do Calvário, abriu-se para sempre a porta
de acesso ao nosso coração. No encontro
destes dois amores reside a verdadeira
identidade e missão do cristão. A experiência de ’tomar’ a própria cruz aprofunda
a sabedoria do amor: renunciar a outros
valores (efémeros) para alcançar os fundamentais. A proposta parece dura e difícil, o
desafio é exigente, mas não estamos sozinhos. Aos que tomam a cruz é derramada
nos corações a graça que os torna capazes
de serem discípulos missionários de Jesus
Cristo. A oração mais apropriada consiste
em contemplar a cruz a partir da sabedoria
do amor. E «entrar decididamente com todas as forças nos processos constantes de
renovação missionária» (Nota Pastoral para
o Ano Missionário..., 5).
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VIVER

EM COMUNIDADE
Levamos no coração
a força da Cruz que
nos faz crescer na
esperança. Vamos
abrir caminho, ser
exemplo, para que
os outros sigam o
Mestre e descubram o
verdadeiro amor.

PERGUNTA

DA SEMANA

Como vou tomar
a minha cruz
para seguir Jesus
Cristo?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus Cristo,
missionário do Pai,
dá-nos a sabedoria do
amor.

