Vivemos assim…
«Por ti, Jesus!»
JULIANA - Terra Santa

Moro próximo ao muro que
foi construído no meu país
para dividir-nos entre árabes
e judeus. Abrindo a janela do
meu quarto, eu o vejo todos
os dias.
Na estrada existem as
barreiras de controle e os
soldados param qualquer
pessoa que queira passar
para verificar os documentos.
Assim, ir à escola, visitar um
parente ou amigo se torna
uma aventura!

Toda vez que os soldados me param fico agitada, mas,
depois me lembro que posso oferecer o meu medo a
Jesus e que aquele soldado é um ser humano como eu,
portanto devo amá-lo.
Desse modo sinto que Jesus se torna tudo pra mim e me
dá a força para recomeçar cada dia e o peso das
dificuldades se torna mais leve.
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COMPORMISSO:

AGIR
COMO JESUS FARIA
NO MEU LUGAR

«Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as veredas para Ele»
(Mc 1,3)
Essa palavra foi retomada de Isaías, o
profeta da consolação. Para os
primeiros cristãos, ela se referia a João
Batista, que precedeu Jesus
E a Igreja nesse tempo que precede o
Natal, nos convida à alegria, porque
João Batista é como um mensageiro que
anuncia o rei. Este, de fato, está para
chegar. Se aproxima o tempo em que
Deus cumpre as suas promessas, perdoa
os pecados, doa a salvação.
Mas se esta é a palavra da alegria, é
também um convite para um novo
direcionamento de toda a nossa
existência, para uma mudança radical
de vida.

Cada um de nós é chamado a preparar
o caminho a Jesus, que quer entrar na
nossa vida. Então, é necessário
endireitar os caminhos da nossa
existência para que ele possa vir em
nós.
Precisa preparar-lhe o caminho,
removendo um a um, todos
obstáculos:
Aqueles colocados pelo nosso limitado
modo de ver, pela nossa frágil vontade.
É preciso ter a coragem de escolher
entre o nosso caminho e o caminho
dele, entre a nossa vontade e a
vontade dele, entre um programa
pensado por nós e aquele pensado
pelo amor onipotente de Jesus.

“Me pergunto:
o que Jesus faria se,
naquele momento,
estivesse no meu lugar?”

E, uma vez que se tomou esta
decisão, trabalhar para adequar
nossa rebelde vontade à sua.
Como?
Os cristãos realizados ensinam um
método bom, prático, inteligente:
agora, nesse instante.
Retirar, no momento presente,
pedra por pedra, para que não viva
mais em nós a nossa vontade, mas
a dele.

“Ofereço cada ação a Jesus
dizendo «por Ti»”

