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“Permanecei em Cristo…” (cf Jo 15, 7)
Lamego # 9 de Novembro

| Um texto…
Consideremos a pastoral decididamente a partir da periferia, começando com aqueles que estão mais longe, aqueles
que não frequentam… Eles são os convidados VIP.
Acompanho as notícias do mundo e vejo que muitos jovens, em tantas partes do mundo, saíram pelas estradas para
expressar o desejo de uma civilização mais justa e fraterna. Os jovens nas estradas; são jovens que querem ser protagonistas da mudança.
(Papa Francisco, JMJ Rio 2013)

| Um testemunho…
As “periferias”: portas abertas ao ecumenismo jovem
Os jovens gostam de percorrer estradas, gostam de andar nas ruas, mesmo de noite!... Estão, por isso, aptos a ir ao encontro de quem também anda na “noite” da vida, sem a luz de Jesus Cristo. Para isso, é necessário sair da zona de segurança, não sozinhos, mas em conjunto. Se Jesus disse que onde estivessem
dois ou três em Seu nome, Ele estaria no meio deles (cf. Mt 18 20), então também estará com eles nas estradas sem luz, percorridas por muitos homens e mulheres do nosso tempo, a levar essa luz que falta.
Com a presença de todos os que creem em Cristo, vindos de estradas diferentes, certamente a luz que
chega aos que andam perdidos será mais clara e permanente, de modo que os que abrirem os seus olhos
para O ver permaneçam n’Ele.

| Um desafio…
Já saíste da tua zona de segurança? Porque não, acompanhado por alguns jovens, programar uma saída
para ir ao encontro dos que parecem andar “distantes”?

| Uma oração…
Bom Pastor, bendizemos-Te por teres vindo percorrer as estradas da humanidade para procurar os últimos, os que se perderam no caminho ou os que, por diversas razões, ainda não Te encontraram. Pedimoste a capacidade para sairmos de casa, ao encontro de todos, sem medo de nos perdermos, conscientes da
tua companhia. Ajuda-nos a ser “sinais de trânsito” para que a viagem dos homens e mulheres que vivem
mais distantes de Ti seja mais curta e Te encontrem verdadeiramente sob a clareza da tua Luz. Ámen.
| Para saberes +….
…sobre o XV Fórum Ecuménico Jovem 2013 (Lamego), clica aqui
…sobre o Fórum Ecuménico Jovem, clica aqui

