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“IDE, SEM MEDO,
PARA SERVIR!”

1.

“Ele vai à Galileia à frente de vocês.
Lá vocês o verão...” (Mc 16, 7)

O MAG+S Brasil e a Jornada Mundial da Juventude terminaram e deixaram
saudades! No entanto, o Magis, nosso programa de vida, é parte da proposta da
Companhia de Jesus, no mundo, em sua missão de continuar acompanhando os
jovens. Nesse sentido, empenhemo-nos, de verdade, ajudando-nos mutuamente
a encontrar e expressar o Magis, no dia a dia da vida, nas nossas galileias, a fim de
que enfrentemos os obstáculos próprios da vida juvenil contemporânea, contando com a graça e o amor de Deus para conosco.
Assim propomos viver o eixo da MISSÃO, depois de termos vivido experiências fortes, desde Nazaré, Betânia, passando por tantos lugares até a chegada
a Jerusalém. É hora, portanto, de “responder com a vida”, na vivência da mística
da Galileia, o local dos desafios do cotidiano, do anúncio e do testemunho diário,
pois esse tempo já está sendo vivido e experimentado no retorno a nossas casas
e a tantas “nações”.
Mantenhamo-nos, pois, unidos a tantos outros jovens que, em seus lugares,
fazem também seus itinerários pessoais e comunitários, obedientes e animados
pela Palavra do Santo Padre, durante a Jornada Mundial da Juventude: “Ide, sem
medo, para servir!”
Não há fronteiras, não há limites. A partilha da experiência da fé, do testemunho e do anúncio que se fazem necessários nascem da força do amor do
Senhor que caminha à nossa frente e nos espera. É Ele mesmo quem afirma isso
ao enviar-nos e acompanhar-nos.
Vamos, então, em comunidade, construir as redes inacianas de jovens pelo
mundo, nos nossos continentes, conforme nos foi proposto durante o MAG+S Brasil. Redes solidárias de intercâmbio e de colaboração na Missão, que nos levem a
transcender as fronteiras institucionais, indo até as periferias existenciais, sentindo o apelo de toda a Igreja e a comunhão dos santos. Vamos sem medo a todos
os confins da terra, implorando a graça de sentirmos o calor da misericórdia do
Pai e a força de Seu amor em todos os lugares onde estivermos ou para onde formos enviados. Vamos para servir, com generosidade e alegria, superando nossos
egoísmos.
Ainda sentimos ecoar o encorajamento do Papa Francisco a cada de um de
nós: “Queridos jovens, Jesus Cristo conta com vocês! A Igreja conta com vocês! O
Papa conta com vocês! Que Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, lhes acompanhe
sempre com a sua ternura...”
Amém.
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Buscar e encontrar Deus em
todas as coisas
Mais que o comum dos dias,
olhei o mais que pude os rostos dos pobres,
gastos pela fome, esmagados pelas humilhações,
e neles descobri teu rosto,
Cristo Ressuscitado!
(Dom Helder Câmara)

Considerar como a divindade, que parecia esconder-se durante a
Paixão, aparece e se mostra tão miraculosamente agora em sua
santíssima ressurreição pelos seus verdadeiros e santíssimos efeitos.
(EE 223)
Apesar de tantos sinais de morte, a Ressurreição já se faz presente e atuante em
nosso meio. Onde há serviço, compromisso com o outro, comunhão entre as pessoas, luta
em favor da justiça, aí já está presente essa vida nova! Um novo modo de existir, uma Presença que escapa à percepção do mundo.
O Cristo Ressuscitado manifesta-se a nós em seu ofício de Consolador, em sua força
recriadora. É pura graça, puro dom. Dele irradia uma alegria intensa e profunda capaz de
transformar nossas realidades. É uma nova etapa que se inicia, o tempo de vivermos o que
Jesus já experimentou: a libertação total do homem, a libertação de todo tipo de escravidão
moral, social, política e econômica. Libertação para uma adesão mais plena ao amor e à
vida eterna.
Deus, fazendo novas todas as coisas, faz de nós criaturas novas, novos homens e
mulheres, com a força do Seu amor re-criador. E nos provoca a re-criar com Ele as condições
necessárias para garantir a vida e vida em abundância. A Ressurreição é, portanto, a vitória
do Amor, e nós precisamos criar comunidades, onde quer que estivermos, capazes de acolher, experimentar e dar testemunho desse Amor visível e atuante na História.
• GRAÇA: Senhor, concede-nos buscar-Te e encontrar-Te.
• PALAVRA DE DEUS:
				
				
				
				

Mc 16, 1-20
Jo 14, 12-27
At 2, 42-47
1Cor 15, 12-19
Ap 21, 1-6

• REVISÃO/PARTILHA DA ORAÇÃO: Onde os efeitos da Ressurreição do Senhor se fazem
presentes na minha vida e na vida de nossas comunidades?
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Sentir e saborear
internamente as coisas
[…] se tentares viver de amor,
perceberás que, aqui na terra, convém fazeres a tua parte.
A outra, não sabes nunca se virá, e não é necessário que venha.
Por vezes, ficarás desiludido, porém jamais perderás a coragem,
se te convenceres de que, no amor, o que vale é amar.
(Chiara Lubich)

Não é o muito saber que sacia e satisfaz a pessoa, mas o sentir e
saborear internamente as coisas. (EE 2)
A Luz desce do Alto, ilumina o nosso ser e comunica Vida. Faz-nos participar de seus dons,
sacia-nos e satisfaz a alma. Dá-nos, ainda, esperança, firmeza e confiança, frutos da ação divina em
nossos corações. Anima nossa vida de serviço! Prepara o nosso caminhar...
Desse modo, tudo participa do Evento da Ação de Deus em nós. Faz parte de um todo muito maior, que envolve a nossa identidade como povo, como “nação”. Coloca em cena a cultura,
a arte, a festa, a religião e tantos projetos a serem compartilhados. Nada se perde, pois tudo é
parte da grande riqueza da fecundidade da vida que se recebe.
E muito do que estivermos dispostos a fazer dependerá, em grande medida, como já se
disse, da nossa capacidade de articulação e colaboração entre as diferentes instâncias apostólicas
existentes no nosso meio, em nossas comunidades. O desafio é não paralisar pelo medo, mas
assumir a responsabilidade de amar de verdade. E, mesmo sem compreender a largueza e a profundidade do que se sente, responder, com coragem e escolher a Vida!
• GRAÇA: Senhor, concede-nos ouvir-Te, para compreender-Te e fazermos o que nos
pedes.
• PALAVRA DE DEUS:
				
				
				
				

Dt 30, 1-20
Jn 1, 1-16
Lc 1, 68-79
Rm 10, 8-21
Ef 3, 12-21

• REVISÃO/PARTILHA DA ORAÇÃO: Conseguimos sentir, ouvir, compreender e saborear o que o Senhor nos diz? O que Ele pede, concretamente, a nós?
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Que farei por ti, Senhor?
Os pobres que buscamos podem morar perto ou longe de nós.
Podem ser material ou espiritualmente pobres.
Podem estar famintos de pão ou de amizade.
Podem precisar de roupas
ou do senso de riqueza que o amor de Deus representa para eles.
Podem precisar do abrigo de uma casa feita de tijolos e cimento
ou da confiança de possuírem um lugar em nossos corações.
(Madre Teresa de Calcutá)

Olhando para mim mesmo, perguntar o que tenho feito por Cristo, o
que faço por Cristo e o que devo fazer por Cristo. (EE 53)
O colóquio, na oração inaciana, é o ponto alto do diálogo com Deus, pois expressa
nossa identificação e confiança em Sua presença junto de nós. Pode ser atingido a qualquer momento da oração, não somente no final, podendo mesmo se prolongar durante
todo tempo dedicado ao exercício.
É, então, o momento em que um amigo fala a outro amigo, numa estreita relação
pessoal. Acontece com simplicidade, sem voluntarismos, naturalmente, como expressão
de profunda comunhão de corações. Como quando nos aproximamos de alguém com
quem temos intimidade para contar o que se viu ou que se sente de belo e de triste, ou
ainda para confidenciar e ouvir conselhos, mas também para agradecer e dispor-se.
E, ouvindo e ponderando, examinando-se, cada um de nós vai tornando-se capaz
de mover-se na direção dos outros, acolhendo suas necessidades, a fim de partilhá-las,
buscando formar uma rede de solidariedade, de ação social, de formação e de comunicação, lançando mão até mesmo dos meios tecnológicos disponíveis hoje e ao nosso
alcance. Nessa dinâmica, falar, ouvir, servir são partes de um processo maior: o de ajudar
o ser humano a tornar-se plenamente Humano, por meio do serviço da fé e da promoção
da justiça!
• GRAÇA: Senhor, concede-nos sensibilidade para com as necessidades de nossos
irmãos e irmãs.
• PALAVRA DE DEUS:
				
				
				
				

Êx 34, 29-35
Jt 8, 1-17
Mt 25, 31-46
Mc 10, 17-22
Lc 10, 25-37

• REVISÃO/PARTILHA DA ORAÇÃO: Depois de ouvir atentamente o Senhor e de
termos o colóquio com Ele, torna-se, para nós, mais claro quem é o nosso próximo?
Onde ele está e quais são os seus apelos?

8

A maior Glória de Deus
Se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria acesso ao sentimento
de amar a vida dos seres humanos. A consciência de aprender tudo o que
foi ensinado pelo tempo afora... Lembraria os erros que foram cometidos
para que não mais se repetissem. A capacidade de escolher novos rumos.
Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável:
além do pão, o trabalho; além do trabalho, a ação. E, quando tudo mais
faltasse, um segredo: o de buscar no interior de si mesmo
a resposta e a força para encontrar a saída.
(Mahatma Gandhi)

O amor consiste mais em obras que em palavras. O amor é a
comunicação de ambas as partes. Isto é, quem ama dá e comunica
o que tem ou pode a quem ama. Por sua vez, quem é amado dá e
comunica ao que ama. (EE 230 e 231)
Deus é amor. E viver no amor, transformar-se no amor, significa assumir plenamente a vocação de filhos de Deus, a tal ponto de sermos identificados com Ele. Esse é o
critério distintivo dos filhos de Deus: uma identidade radical daquele que não sabe outra
coisa senão amar, dar e comunicar o Amor.
É esta também a Missão da Igreja. Estender pontes de diálogo entre as mais diversas realidades, por meio da vocação própria de cada um. Esse sentido de plenitude que
só o amor confere faz coincidir o projeto de Deus para nós com a nossa vontade própria.
Aí está o sentido profundo de realizar a vontade de Deus. E só Ele é capaz de acordar e
orientar em nós nossas melhores energias para a prática do amor.
O conhecimento interno de tanto bem recebido nos faz manifestar, então, uma
alegria tal que nos dispõe a realizar um bem cada vez mais crescente e mais universal.
Abre-nos a uma perspectiva amorosa de em tudo amar e servir o nosso Criador e Senhor
que habita em tudo, desperta a Vida em todos, recebe a nossa liberdade, o nosso querer
e nos confia a Sua graça. A nós, portanto, resta-nos reconhecer, em atitude de ação de
graças, esse movimento que nos lança no coração de Deus. Ele nos amou primeiro. Tudo
vem d’Ele, a Ele tudo deve voltar. Bastam-nos somente Seu amor e Sua graça!
• GRAÇA: Senhor, concede-nos o conhecimento interno de tanto bem recebido,
para em tudo amar e servir.
• PALAVRA DE DEUS:
				
				
				
				

Mt 25, 14-30
Lc 1, 46-55
Jo 15, 12-17
Col 3, 1-16
1Jo 4, 7-21

• REVISÃO/PARTILHA DA ORAÇÃO: Nossos afetos e nossos talentos estão orientados a um bem mais universal? Sinto coincidir a minha vontade com a vontade de
Deus sobre mim e a minha vida?
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Ide e inflamai o mundo!
Ninguém nasce odiando outra pessoa
pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião.
Para odiar, as pessoas precisam aprender,
e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar,
pois o amor chega mais naturalmente
ao coração humano do que o seu oposto.
A bondade humana é uma chama
que pode ser oculta, jamais extinta.
(Nelson Mandela)

Considerar como Deus trabalha e age por meio de mim e olhar como
todos os bens e dons descem do alto. (EE 236 e 237)
O amor de Deus derramado em nossos corações não é somente fonte de vida, mas
presença que impulsiona. É Ele mesmo vivo e atuante, trabalhando e agindo na obra da criação. E nós, unidos a Ele, somos também provocados a contemplar a Sua ação nas criaturas
e a irradiá-la no mundo, na vida ativa.
À maneira de Jesus, então, tornamo-nos contemplativos na ação, amando e
servindo o Pai sob o impulso do Espírito Santo. Transfigurar a ação e o amor de Deus é,
pois, uma necessidade à medida que anunciamos o Evangelho com o coração aberto e
encarnamos a espiritualidade inaciana como eixo central de nossas vidas, no serviço e
no desapego de si.
A Missão é de Deus, mas nós somos convocados e enviados com Jesus. “O mundo
é nossa casa”, como já nos foi dito e recordado, e é nele que deve arder a chama da fé, da
esperança e do amor, como um fogo que acende outros fogos, para inflamar e comunicar a
Boa Nova da Vida a todos os povos e “nações”. Nessa perspectiva, como nos dizia o Padre
Arrupe, que não nos faltem forças para assumirmos e vivermos, nas nossas galileias do dia
a dia, “as variantes da cruz, na imitação e no seguimento daquele Jesus que quer conduzir
todos os homens e todas as coisas criadas para a glória do Pai”.
• GRAÇA: Senhor, concede-nos a graça de sanar nossas rupturas internas, unificando-nos como pessoas e como um corpo apostólico a serviço da Missão.
• PALAVRA DE DEUS:
				
				
				
				

Jr 1, 11-19
Mt 28, 16-20
Mc 6, 7-13
Lc 10, 1-12
Jo 20, 19-23

• REVISÃO/PARTILHA DA ORAÇÃO: Para onde o Senhor nos envia? Onde e como Ele
quer que estejamos e sejamos sinais da Sua presença?
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