“Eu sou a Luz do Mundo”

4º Domingo da Quaresma

* Tomar consciência de que é importante recordar o caminho
que nos aproxima ainda mais de Deus e que poderá passar por nos
reconciliarmos com Deus, com os irmãos e com o próprio. Durante
esta semana, pode viver-se o Sacramento da Reconciliação ou pode
optar-se por fazer a Via Sacra.
* Jesus propõe-nos um caminho novo, um caminho de reconciliação,
um caminho de regresso à casa do Pai, um encontro com a Sua Palavra,
no fundo, um “voltar-se para Ele”.
* Recordar que a “Penitência” é a atitude mariana que se pretende
viver neste itinerário.
* A Cruz e o perdão são um caminho novo de conversão, em
oposição às tantas “costas voltadas”, que tantas vezes nos limitam,
prendem e não nos deixam olhar de frente.

* Na comunidade e na catequese, deve incentivar-se à prática
do sacramento da Reconciliação, como sinal de encontro com a
misericórdia e o perdão que Deus sempre oferece.
* A reconciliação obriga cada um a olhar para dentro de si
mesmo, reiniciando um processo de renovação e de reconciliação
com o Pai.
* “Por Cristo, Deus reconciliou-nos consigo”, diz-nos S. Paulo
na segunda leitura.
* Acreditar em Jesus é acreditar no dom da vida e da
reconciliação do homem consigo, com os outros, com Deus e com
a natureza, como acolhimento de uma proposta nova, de caminho
alternativo àquele que nos conduz às trevas e nos faz sair da casa
do Pai, como o filho mais novo de que fala o Evangelho.
* No entanto, o pai acolheu-o novamente em seus braços, em
suas mãos, fazendo festa por aquele filho ter “voltado para o Pai”.
* Elementos: Cruz, Maria, faixa/tecido.
* No Momento da preparação penitencial: confissão, retirar
a faixa/tecido com a expressão “Pessimismo” e concluir com a
oração “À Vossa Proteção”.

Entrelinhas
Quero ver quem és Jesus!
Quero sentir a tua presença e a tua consolação.
Quero olhar para Ti e ver o rosto do Pai.
Quero deixar-me abraçar por ti.
Quero acreditar em Ti e deixar que a fé
se torne em mim vida nova!
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