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Como está o teu

coração: sedento
ou saturado,
aberto ou

fechado ao dom
de Deus?

A palavra de Deus é um dom de amor
derramado «em nossos corações

pelo Espírito Santo». É no coração que
melhor percebemos os sinais desse
amor. Não surpreende o apelo: «Se
hoje ouvirdes a voz do Senhor, não
fecheis os vossos corações». Para nos
ajudar, como dos que se preparam
para celebrar os Sacramentos da
Iniciação Cristã, a Igreja oferece-nos
o encontro de Jesus Cristo com a
Samaritana, no qual o dom se revela
como «nascente que jorra para a
vida eterna». Supera a lamentação
daquele povo que, «atormentado
pela sede», põe em causa a presença
divina: «O Senhor está ou não no meio
de nós?». Hoje, Jesus Cristo dá-nos a
beber essa «água» que nos mata a
sede para sempre: a água do batismo,
a água da vida eterna.

“O dom de Deus”
A fonte da qual brota «o dom de Deus»

‘Quarenta dias para

que somos convidados a escutar está

adquirir um novo hábito’

presente nos Sacramentos. «Quando
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os Sacramentos são introduzidos e
iluminados pela Palavra, manifestamse mais claramente como a meta
dum caminho onde o próprio
Cristo abre a mente e o coração

Conhecer
a fonte

ao reconhecimento da sua ação

«Se conhecesses o dom de Deus»,

salvífica». Jesus Cristo é o rosto de

diz à samaritana. «O mesmo diz

Deus entre nós, a Palavra de Deus

Jesus a todos os leitores da Bíblia:

que desce ao coração, através do

‘Se conhecesses a minha Palavra,

qual podemos chegar ao Pai, graças

terias aí uma fonte de água viva, para

à ação do Espírito Santo. No caminho

matar todas as tuas sedes, saciar as

para a Páscoa, aproximemo-nos

tuas fomes, encontrar um verdadeiro

desta nascente que Jesus Cristo faz

sentido para a tua vida’. […] O ‘dom

jorrar, sempre viva, no nosso coração.

de Deus’, que é a sua Palavra, o

Como está o teu coração: sedento

maior dom que Deus nos oferece por

ou saturado, aberto ou fechado ao

meio do seu filho Jesus. […] É urgente

dom de Deus?

procurar o poço, encontrar o poço!».

