III Semana (3 de Março)
Respeito pelo adversário - Caridade
Nesta terceira semana da
Quaresma queremos
meditar numa nova
atitude: o respeito pelo
adversário, pelas pessoas.
Isto tem a sua base no
fato de todos sermos
filhos de Deus. “Cada um
de nós é fruto de um
pensamento de Deus.
Cada um de nós é
querido, cada um é
amado, cada um é
necessário”.
Nesta corrida ninguém
está a mais. No estádio há atletas de diferentes lugares, países e culturas.
Assim acontece na vida diária, somos pessoas diferentes, cada uma tem dons
e talentos, qualidades e capacidades que nos fazem diferentes e importantes.
Temos de aprender a alegrar-nos e a dizer: Que bom que somos diferentes!
Temos que aprender a ter um olhar positivo, a ver o outro não como um
adversário, ou rival, mas como uma pessoa que me ajuda e me complementa.
Ver o lado positivo que há em cada um, é mais fácil ver o negativo, aquilo que
não gostamos do outro ou aquilo que nos irrita.
Façamos nesta semana um esforço para descobrir o que de positivo o outro
tem, a suas qualidades, aquilo que faz bem. Se tivermos este olhar
descobriremos uma pessoa diferente e maravilhosa.
Podemos comparar-nos a dois insetos: a Barata que anda sempre escondida e
no lixo, ou com a abelha, que vai de flor em flor tirando o melhor de cada
uma, para depois fazer o mel. Sou abelha ou barata? Tentemos nesta semana
descobrir coisas positivas que os outros têm.
Temos que aprender a ajudar-nos, a estarmos atentos ao outro, especialmente
àquele que está a passar por dificuldades económicas, está doente ou sozinho.
Ter a atitude do bom samaritano Lc 10, 30-37 (vendo-o, encheu-se de
compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas... colocou-o sobre a sua própria
montada, levou-o ... cuidou dele ... etc).
• Durante esta semana, vamos tentar ver na turma quem está a passar
mais dificuldades, quem posso ajudar? Quem precisa de mim?
• Em casa vamos cultivar a atitude de ajudar, “mãe/pai o que posso fazer?
O que é que precisa de mim?”

