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ão há momento melhor do que retirar-se do mundo se
encontrar com Jesus, presença Viva entre todos nós. O
retiro de carvanal deste ano promovido pela Comunidade Gospa
Mira foi: Marcas de Amor, e não há melhor momento de
vivenciar essas Marcas de Amor ao longo desses 4 dias
abençoados. O Grupo de Jovens Amigos pela Fé participou desse
maravilhoso retiro e podemos afirmar: Jesus transformou as

marcas de dor em Marcas de Amor. Logo na chegada ao
colégio, os jovens receberam famílias e cada uma tinha um nome
bíblico: família José, família Lázaro, família Felipe e etc. Foi
bastante interessante e ao mesmo tempo uma forma diferente em
se conhecer pessoas diferentes, tudo novo, mas a presença do
amor e da acolhida foi tão grande, que os jovens se sentiram em
casa. Cada um pôde partilhar as suas experiências vividas e
novos círculos de amizade foram se formando. Sabemos que o
carvanal do mundo é marcado por muitas feridas: drogas, sexo,
brigas e todo tipo de tumultos e com isso, nos tornamos ovelhas
feridas marcadas por dor e muito sofrimento. Esse carnaval da
Gospa Mira é um carnaval diferente, santo e nos aproxima de
Deus. A amizade, o amor, a união, a acolhida, a alegria são
algumas das várias marcas de amor que aconteceram com cada
um dos jovens. Os jovens devem sempre vivenciar esse tipo de
carnaval, um carnaval que ficará gravado em seus corações, um
sentido a mais para buscar o Reino
de Deus, e a juventude precisa
disso, ser a cada dia renovada pelo
amor de Deus, estamos neste
mundo com o propósito de
caminhar com Jesus, somos filhos e
filhas do Céu. Jovens, não percam
essa grande oportunidade, Jesus
está chamando você a estar com
Ele nestes momentos, meditar a
palavra, fazer novos amigos,
restaurar aquilo que o mundo está
destruindo em sua vida, e tenha
certeza, a suas marcas de dor serão
transformadas em: Marcas de Amor.

uaresma é um tempo privilegiado
para reavivarmos o sentido da
penitência para a conversão ao
Senhor. O profeta Joel (Jl 2, 12)
expressa por palavras o desejo do
coração do nosso Deus: "AGORA,
VOLTAI PARA MIM...!" De fato,
que sentido teria para nós uma
penitência que não tivesse essa
finalidade: fazer-nos retomar o caminho de volta para Deus? Uma
penitência sem essa finalidade seria vã, inútil e vazia. Mas, e se
não nos sentimos afastados de Deus? Para que a penitência se
temos consciência da nossa luta contra o pecado (que já é uma
penitência)? Para os que buscam a perfeição do amor a Deus e ao
próximo, nunca podemos nos julgar tão na linha reta com relação
ao Senhor e aos outros. São Paulo mesmo nos adverte: "A
ninguém fiqueis devendo coisa alguma a não ser o amor
recíproco". Isto quer dizer que nunca estamos em dia com o amor
devido a Deus e ao próximo. Quaresma é tempo de reflexão sobre
como age em nós o espírito do mal e como combatê-lo. A Igreja,
na oração do dia das Cinzas, pede "para que a penitência nos
fortaleça no combate contra o espírito do mal". Sugiro que
façamos um pequeno PLANO DE CONVERSÃO PELA
PENITÊNCIA para esta Quaresma: UMA PENITÊNCIA QUE
ATINJA O NOSSO CORPO – Escolher um tipo de jejum que nos
prive de algum alimento (sólido ou líquido) sobre cuja ingestão
não temos muito domínio. UMA PENITÊNCIA QUE ATINJA A
NOSSA DIMENSÃO RELACIONAL – Escolher um
comportamento que prejudica as pessoas com as quais
convivemos. Seria recolocar o amor fraterno no lugar de
comportamentos pouco ou nada amorosos. A penitência vai fazer
com que nosso espírito de fortaleza diante das tentações aumente.
Aumentemos também a nossa freqüência ao Sacramento da
Penitência. Quem sabe busquemos a reconciliação com Deus e
com a Igreja semanalmente nesta Quaresma! Sabemos que a
confissão sacramental não somente nos lava dos pecados graves
confessados com sinceridade e arrependimento, mas também nos
fortalece na luta contra as forças espirituais do mal que agem na
nossa carne.
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