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Ser Mais Livre
Em sintonia com a Campanha de 2019 do
Programa MAGIS Brasil, o roteiro de oração
desse mês traz o tema: Ser Mais Livre. A
liberdade é um dos anseios mais profundo do
ser humano. Todo mundo já deve ter se feito a
pergunta (ou um dia fará): “sou de fato livre?”.
O clamor do povo de Israel, feito escravo no
Egito, era precisamente este: a liberdade. Deus
não fica alheio a tal inquietação humana.
Ouvindo o seu povo, Deus traz libertação e
conduz os israelitas, por meio de Moisés, à terra
prometida (cf. Ex 3, 7-9).
A partir dessa temática, desejamos, nesse mês
de fevereiro, refletir sobre o que é a liberdade,
instigando para um olhar mais aprofundado e
crítico sobre as atitudes que nos fazem livres.
Também desejamos, a partir da oração, inspirar
desejos à “verdadeira” liberdade, mediante o
exemplo de Jesus Cristo, modelo de obediência à
Vontade do Pai. A indiferença inaciana também
será apresentada como matéria de oração,
provocando-nos a ter apenas Deus como absoluto
de nossas vidas. O Criador inspire em nós o
desejo de ser cada vez mais livre. Como leitura
complementar, acesse o site magisbrasil.com.br e
baixe o subsídio Ser Mais Livre. Boa oração!

Oração preparatória
para todos os dias:
Senhor, que todos os meus
pensamentos, ações e afetos
sejam puramente ordenados
ao seu serviço e louvor.

Escolho um texto bíblico. Defino
a duração da oração. Busco um
LUGAR tranquilo e agradável
que ajude a me concentrar.
Encontro uma boa POSIÇÃO
corporal.

Faço SILÊNCIO interior
e exterior. RESPIRO
lentamente, suavemente.
Tomo CONSCIÊNCIA de
que estou na PRESENÇA de
DEUS. Faço com devoção o
sinal da cruz.

PEÇO a DEUS Nosso Senhor
para que todos os meus
desejos, pensamentos e
sentimentos estejam voltados
unicamente para o seu louvor
e serviço. Peço a GRAÇA que
verdadeiramente DESEJO
receber de DEUS.

LEIO o texto devagar,
saboreando as palavras que
juns me “tocam”. REFLITO por
que esta frase, palavra, ideia me
chama a atenção. CONVERSO
com Deus como um amigo:
falo, escuto, peço, louvo,
pergunto, silencio, seguindo os
sentimentos experimentados
na oração.

Recordo o meu ENCONTRO
com DEUS. Anoto o que foi
juns importante na oração:
o texto juns significativo
(palavras, frases e imagens);
os pensamentos
predominantes; os
questionamentos; os
sentimentos de consolação ou
desolação; se houve apelos e
como me senti diante deles.

Sáb Sex Qui Qua Ter Seg Dom

PRIMEIRA SEMANA
3FEV
4FEV

4º d. do Tempo Comum
1Cor 12, 31-13, 13
“Agora, conheço apenas
de modo imperfeito, mas,
então, conhecerei como
sou conhecido.”
Mc 5, 1-20
“Esse homem morava
no meio dos túmulos
e ninguém conseguia
amarrá-lo, nem mesmo
com correntes.”

5FEV

Mc 5, 21-43
“Menina, levanta-te!”

6FEV

Hb 12, 4-7.11-15
“É como filhos
que Deus vos trata.”

7FEV

Lc 15, 1-10
“Mandou que andassem
de sandálias e que não
levassem duas túnicas.”

8FEV

Hb 13, 1-8
“Lembrai-vos
dos prisioneiros,
como se estivésseis
presos com eles.”

9FEV

Sl 22 (23)
“Ele me guia no caminho
mais seguro, pela honra
do seu nome.”

O que é liberdade?

Na semana introdutória, tomemos como
ponto de partida os dois exemplo hipotéticos
abaixo: (i) um jovem de periferia que, diante
de falta de perspectivas de vida, opta por entrar na criminalidade para ganhar dinheiro;
(ii) uma jovem imigrante que decide sair de seu
país de origem e migrar para o Brasil em busca
de melhores condições de vida, caindo na prostituição e na situação de rua. Reflitamos: os jovens acima foram livres em suas decisões? As
opções que tomaram fizeram-nos crescer na
liberdade e na maturidade? Poderiam ter agido
diferente? A reflexão sobre o que é liberdade é
o que motivamos que cada um reflita durante
essa semana. Muitos acreditam que liberdade
é fazer suas próprias escolhas, podendo decidir por você mesmo, sem ter influência de
ninguém. Outros pensam que liberdade é estar
livre em relação ao juízo e olhares dos outros,
agindo conforme o seu entendimento ou “coração”, para ser em qualquer lugar aquilo que
de fato a pessoa é. Com razão, liberdade não é
apenas não estar encarcerado. É uma dinâmica muito acima. Nesse sentido, reflita, à luz de
Deus: O que é liberdade para mim? Sou de fato
livre? O que me impede de ser livre (condicionamentos psíquicos, sociais, econômicos...)?

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, fazei com que eu cresça
na liberdade.
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Segunda SEMANA

Há muitas formas de se entender a liberdade. Filósofos, neurocientistas, psicólogos, sociólogos e vários outros estudiosos procuram
explicar a experiência de ser livre. Para o cristão, contudo, a liberdade não pode ser separada da relação com Deus. A liberdade é um dom
de Deus dado a todo ser humano. Deus nos
fez livres. Contudo, a partir do livre-arbítrio,
a humanidade fez/faz escolhas que muitas vezes aprisionam a pessoa. A Vontade de Deus,
contudo, é que todos tenham vida, e vida em
abundância (Jo 10, 10). As ações humanas que
destoam desse desígnio e vão de encontro ao
projeto de Deus não são liberdade. Ao contrário, trazem servidão, submissão e aprisionamento. Assim, a verdadeira liberdade consiste
em fazer a vontade de Deus, entrando em sintonia com o criador e com seu projeto para o
mundo. “A verdadeira liberdade se constrói no
dia a dia, pelas opções que nos fazem crescer
em humanidade, pela incorporação de valores
que constroem, pela orientação que vai sendo
dada à vida. Quando podemos afirmar que o
caminho que estamos trilhando nos aproxima do que há de melhor em nós mesmos, então experimentamos o que é ‘ser livres’” (Pe.
Carlos Palácios, in: Reflexões e subsídios para
o trabalho com jovens. p. 31). Partindo dessas
reflexões, pergunte-se a si durante a semana:
O que é a “verdadeira” liberdade para mim?
O que torna uma pessoa livre? Como posso
crescer na liberdade?

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, inspirai em mim desejos de
viver a liberdade de filhos de Deus.

Sáb Sex Qui Qua Ter Seg Dom

A Liberdade de
Filhos de Deus

10FEV

5º domingo do
Tempo Comum
Lc 5, 1-11
“Avança para águas
mais profundas.”

11FEV

Gn 1, 1-19
“No princípio Deus
criou o céu e a terra.”

12FEV

Gn 1, 20 - 2,4a
“Somos simples
servos; fizemos o que
devíamos fazer.”

13FEV

Mc 7, 14-23
“Ele disse: “O que sai
do homem, isso é que o
torna impuro.”

14FEV

Mc 7, 24-30
“Por causa do que
acabas de dizer, podes
voltar para casa.”

15FEV

Mc 7, 31-37
“Ele começou a falar
sem dificuldade.”

16FEV

Gn 3, 9-24
“Eis que o homem se
tornou como um de nós,
capaz de conhecer o bem e
o mal.”

Sáb Sex Qui Qua Ter Seg Dom

TerceIRA SEMANA
17FEV
18FEV

6º domingo do
Tempo Comum
Lc 6, 17.20-26
“Bem-aventurados vós,
os pobres, porque vosso
é o Reino de Deus!”
Gn 4, 1-15.25
“É verdade que,
se fizeres o bem, andarás
de cabeça erguida; mas
se fizeres o mal, o pecado
estará à porta.”

19FEV

Mc 8, 14-21
“Prestai atenção e tomai
cuidado com o fermento
dos fariseus.”

20FEV

Sl 116 (116)
“Que darei eu ao Senhor,
por todos os benefícios
que me tem feito?”

21FEV

Gn 9, 1-13
“Eis que os entrego
todos em vossas mãos.”

22FEV

Festa da Cátedra
de São Pedro
Mt 16, 13-19
“Tu és o Messias,
o Filho do Deus vivo.”

23FEV

Hb 11, 1-7
“Irmãos: a fé é um modo
de já possuir o que ainda
se espera.”

A indiferença inaciana

A espiritualidade inaciana apresenta elementos valiosos para que possamos compreender e
crescer na liberdade. Depois de ser atingido por
uma bala de canhão e ficar entre a vida e a morte,
Santo Inácio passa por uma profunda conversão
e experiência um Deus próximo que o trata com
carinho, tal como um mestre-escola a um menino (Autobiografia n. 27). Inflamado por desejos
iniciais de viver em Jerusalém e mendigar, Santo
Inácio vai pouco a pouco mudando de ideia, percebendo que só Deus pode ser o absoluto de sua
vida e que, portanto, deve guardar uma atitude
de disponibilidade para fazer aquilo que seja a
Vontade de Deus. Nesse sentido, escreve em seu
famoso livro dos Exercícios Espirituais: “É necessário fazer-nos indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo o que é permitido à nossa livre vontade e não lhe é proibido” (EE n. 23). A indiferença
inaciana é, portanto, atitude de liberdade interior diante de todas as coisas criadas, estando-se
aberto para escolher e agir conforme a Vontade
de Deus. Indiferença não é ausência de interesse, apatia, frieza ou coração duro. Ao contrário,
é espera ativa, paciente, profunda e respeitosa
da Vontade de Deus. Essa atitude faz relativizar todas as outras coisas, restando apenas Deus
como absoluto na vida da pessoa. Para refletir
durante a semana: Deus tem sido absoluto em
minha vida? Como tomo decisões importantes?
Mediante quais valores? Como tenho lidado com
as coisas criadas: dinheiro, lugares, pessoas? Sou
livre ou dependente delas?

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, dai-me a graça
da indiferença, para em tudo
discernir sua Santa Vontade.
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QUARTa SEMANA

Jesus Cristo é o modelo de liberdade e disponibilidade total. Nos Evangelhos, continuamente O vemos em atitude de oração e vigília para,
entrando em sintonia com Deus, discernir a Sua
Vontade. Mas também vemos alguém todo dedicado à missão, incansável, fiel até a morte. Foi
um homem livre dos condicionamentos político
e religiosos de Seu Tempo. Ensinava que a Lei estava para o homem e, não, o homem para a Lei (cf.
Mc 2, 27-28). Andava no meio de todos: prostitutas, leprosos, pecadores (cf. Mt 9,12). Surpreendia
seus semelhantes fazendo coisas maravilhosas
que nunca se tinha visto e com autoridade (cf.
Mc 1, 27 e Mt 21,15). A liberdade de Jesus é vivida
em uma tensão entre confiança paciente ao Pai e
profunda entrega e compromisso com os irmãos.
Na verdade, o amor do Pai o impulsionava a servir aos irmãos. “A experiência de Deus foi central
e decisiva na vida de Jesus. O profeta itinerante
do Reino, curador de enfermos e defensor de pobres [...], não é um homem disperso, atraído por
diferentes interesses, mas uma pessoa profundamente unificada em torno de uma experiência
nuclear: Deus, o Pai de todos. É ele quem inspira
sua mensagem, unifica sua intensa atividade e
polariza suas energias. Deus está no centro desta
vida” (Pe. José Antonio Pagola, in: JESUS, aproximação histórica. p. 363). Durante essa semana,
faça o exercício da contemplação e reflita: Como
tenho conjugado oração e missão? Minha vida
de fé tem me levado ao compromisso com meus
semelhantes? Tenho sido instrumento de libertação para o meu próximo? Ao fim desse roteiro
de oração, como compreendo agora a liberdade?

Pedido para todos
os dias da semana:
Senhor, ensina-me a viver a liberdade
como o Senhor a viveu.

Sáb Sex Qui Qua Ter Seg Dom

Cristo, modelo
de liberdade

24FEV

7º d. do Tempo Comum
Lc 6, 27-38
“Sede misericordiosos,
como também o vosso
Pai é misericordioso.”

25FEV

Mc 9, 14-29
“Eu tenho fé, mas ajuda
a minha falta de fé.”

26FEV

Mc 9, 30-37
“Se alguém quiser ser o
primeiro, que seja aquele
que serve a todos!”

27FEV

Mc 9, 38-40
“Quem não é contra nós
é a nosso favor.”

28FEV

Mc 9, 41-50
“É melhor entrar na
Vida sem uma das mãos,
do que, tendo as duas,
ir para o inferno.”

1MAR

Mc 10, 1-12
“O que Deus uniu,
o homem não separe!”

2MAR

Mc 10, 13-16
“Quem não receber o
Reino de Deus como uma
criança, não entrará nele.”
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