«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo»
Parece fácil seguirmos o Senhor…
Sem nos darmos conta dos equívocos que permanecem no nosso coração.
Julgamos estar a segui-l’O, mas não nos damos conta do que em nós precisa ainda de ser transformado interiormente.
Não damos por isso à primeira, pois os nossos interesses e expectativas são ainda
os dos homens e não os de Deus.
É preciso uma grande conversão de mentalidade para perceber que “quem quiser
salvar a sua vida há-de perdê-la” e que só “quem perder a sua vida por causa do
Senhor a há-de encontrar”…
Não há outra maneira de seguir o Senhor!
E de fazer nossa essa Vida que aprendemos por e com Ele e que cada vez mais
nos seduz!
Estás a abraçar com alegria crescente o caminho da Cruz, de renunciar a ti
mesmo em favor dos outros?

1. LEITURA

DO

LIVRO DE JEREMIAS (Jer 20, 7-9)

Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir; Vós me dominastes e
vencestes. Em todo o tempo sou objecto de escárnio, toda a gente se ri
de mim; porque sempre que falo é para gritar e proclamar: «Violência e
ruína!». E a palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião permanente
de insultos e zombarias. Então eu disse: «Não voltarei a falar n’Ele, não
falarei mais em seu nome». Mas havia no meu coração um fogo ardente,
comprimido dentro dos meus ossos. Procurava contê-lo, mas não podia.

Palavra do Senhor.

«A palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião de insultos...»
Em todo o homem existe o desejo de Deus.
Mas, ao mesmo tempo, a incapacidade de O compreendermos, tão diferente Ele é de nós…
É por isso que ser fiel a Deus, aceitar ser Seu porta-voz no meio dos homens, implica aceitar também a
rejeição: “a palavra do Senhor tornou-se para mim
ocasião de insultos”.
Nos momentos de maior cansaço, desânimo, ou dor
pode insinuar-se fortemente a tentação de desistir.
Mas permanece um fogo ardente no íntimo do nosso coração, que não nos deixa
voltar as costas a Ele…
Porque se trata de uma história de amor: “Vós me seduzistes, Senhor...”
O que é que te prende ao Senhor? Como andas a alimentar esse Amor?

«Oferecei-vos como vítima viva»
A fé é uma história de amor.
E, por isso, nada mais interessa senão o dom de nós
próprios: só o Amor pode saciar o Amor!
Todas as regras, todas as normas de comportamento,
todas as leis e mandamentos, tudo isso só faz sentido e
só vale a pena, se for expressão de amor.
Esse é o único culto que importa a Deus: “Oferecei-vos
a vós mesmo como vítima viva”!
Não é complicado perceber isto.
É complicado, isso sim, todo o processo da nossa renovação espiritual.
Importa saber discernir, em cada dia, os caminhos desta oferta, que são necessariamente caminhos de ruptura com os princípios, valores e desejos do mundo: “Não vos conformeis com este
mundo”.
É preciso buscar sempre e apenas o que é agradável ao Senhor...
O que é que te falta, para que a oferta que queres fazer de ti mesmo ao
Senhor seja plenamente verdadeira?

SALMO RESPONSORIAL: Salmo 62 (63), 2.3-4.5-6.8-9
Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.
(A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.)
Senhor, sois o meu Deus:
desde a aurora Vos procuro.
A minha alma tem sede de Vós.
Por Vós suspiro,
como terra árida, sequiosa, sem água. Refrão
Quero contemplar-Vos no santuário,
para ver o vosso poder e a vossa glória.
A vossa graça vale mais do que a vida;
por isso, os meus lábios hão-de
cantar-Vos louvores. Refrão
Assim Vos bendirei toda a minha vida
e em vosso louvor levantarei as mãos.
Serei saciado com saborosos manjares,
e com vozes de júbilo Vos louvarei. Refrão
Porque Vos tornastes o meu refúgio,
exulto à sombra das vossas asas.
Unido a Vós estou, Senhor,
a vossa mão me serve de amparo. Refrão

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(Mt 16, 21-27)

SEGUNDO

SÃO MATEUS

Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos ofereçais a vós
mesmos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como culto
espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformaivos, pela renovação espiritual da vossa mente, para saberdes discernir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, o que Lhe é agradável,
o que é perfeito.

Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que
tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos
príncipes dos sacerdotes e dos escribas; que tinha de ser morto e
ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-O à parte, começou a
contestá-l’O, dizendo: «Deus Te livre de tal, Senhor! Isso não há-de
acontecer!». Jesus voltou-Se para Pedro e disse-lhe: «Vai-te daqui,
Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens
em vista as coisas de Deus, mas dos homens». Jesus disse então aos
seus discípulos: «Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua vida há-de
perdê-la; mas quem perder a sua vida por minha causa, há-de
encontrá-la. Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo
inteiro, se perder a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da
sua vida? O Filho do homem há-de vir na glória de seu Pai, com os
seus Anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras».

Palavra do Senhor.

Palavra da salvação.

2. LEITURA DA EPÍSTOLA
(Rom 12, 1-2)

DO APÓSTOLO
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