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‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA

Rezar pelo mundo
e por todas as
autoridades

Os discípulos continuam a merecer

a atenção do Mestre. Agora, explicita
os ensinamentos sobre o dinheiro:
«Não podeis servir a Deus e ao
dinheiro». Não podemos ser discípulos,
se pensamos apenas no proveito
pessoal e nos tornamos escravos do
dinheiro, em detrimento da atenção
aos irmãos. Deus está ao lado dos
desfavorecidos, «levanta do pó o
indigente e tira o pobre da miséria».
Eis o alerta: «Escutai bem, vós que
espezinhais o pobre e quereis eliminar
os humildes». Ser discípulo é ocuparse das necessidades dos irmãos. Sem
esquecer as «preces, orações, súplicas
e ações de graças [...], para que
possamos levar uma vida tranquila
e pacífica, com toda a piedade e
dignidade». Ou seja: praticar o que é
bom e agradável aos olhos de Deus.

“Vida tranquila
e pacífica”
A vida tranquila e pacífica nasce da

oração, da relação de amizade com

Ser discípulo, ‘série’
em laboratoriodafe.pt

Deus. Parece que não serve para
nada, no entanto, a oração muda tudo

Ser discípulo afeta toda a nossa

em nós. Ser discípulo é ter o coração

vida, todas as nossas atitudes: na

ancorado no amor, desprendido de

maneira como nos relacionamos com

todas as coisas e bens. Por isso, a

o dinheiro e com as pessoas, com

oração liberta do egoísmo e abre-

Deus e com a natureza. Se queremos

nos aos outros. «Qualquer pessoa

uma vida tranquila e pacífica, não

pode bater à porta de um orante e

deixemos de dar prioridade ao

encontrar nele ou nela um coração

que é o mais importante, tal como

compassivo, que reza sem excluir

aprendemos no primeiro ‘episódio’

ninguém. [...] O orante reza pelo mundo

desta série. Então, vimos no segundo

inteiro, carregando sobre os ombros

‘episódio’, não coloquemos o foco

as suas dores e os seus pecados.

na obtenção de riquezas materiais,

Reza por todos e por cada pessoa: é

mas na relação de amizade com

como se ele fosse a ‘antena’ de Deus

Jesus Cristo. Há um grande caminho

neste mundo». A verdadeira oração só

a percorrer, como aprendizes de

acontece numa atitude de amor, do

discípulos, até chegarmos a uma

qual brotam a tranquilidade e a paz.

«vida tranquila e pacífica».

