




Uma só coisa é 

necessária



SILÊNCIO!
Colocar-se na presença de Deus

Orientação:



Todos: Dai-me, Senhor, a graça de

compreender, com Jesus e com as

pessoas com quem me encontrei, o

que me é necessário.

Pedido de graça





Meninas: “Um passarinho pediu a meu irmão para ser sua árvore. Meu

irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. No estágio de ser essa

árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua mais do que na escola.

No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu para santo mais do que os

padres lhes ensinavam no internato...”

Meninos: Aprendeu com a natureza o perfume de Deus; seu olho no

estágio de ser árvore aprendeu melhor o azul e descobriu que uma casa

vazia de cigarra esquecida no tronco das árvores só serve pra poesia. No

estágio de ser árvore, meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas.

Que justamente aquela árvore, na qual meu irmão se transformara,

envaidecia-se quando era nomeada para o entardecer dos pássaros e

tinha ciúmes da brancura que os lírios deixavam nos brejos.

Todos: Meu irmão agradecia a Deus aquela permanência em árvore porque

fez amizade com muitas borboletas."

(Manoel de Barros – poeta natural de Cuiabá – MT, nascido em 1916)

Para meditar:



De repente, hospedamos ao longo do caminho, mais ou

menos conscientemente, um Deus que se faz peregrino.

Recebemos, acolhemos, servimos com gestos nobres de amor

e de ternura ou somos recebidos, acolhidos e servidos. Ah, se

nos déssemos conta do dom dessa presença e pudéssemos

acolhê-la no comum dos dias! Pois essa atenção devotada

nos lança no Mistério e nos ajuda a compreender o necessário

à vida. Dá novo alento, confere um fôlego maior, outro olhar

para o Senhor que visita constantemente o seu povo e não

demonstra preferências entre os que contemplam ou os que

trabalham. Simplesmente exorta-nos a viver em profunda paz,

contemplativos na ação, mesmo em meio às muitas

ocupações, com o coração ligado a Ele e depositando tudo

aos Seus pés, em atitude de reverência e agradecimento. Este

é o desafio: amar o Senhor e servi-Lo no próximo.

Enfoque do dia:




