23 de junio
“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há-de odiar um e
amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis
servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos
quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de
beber; nem, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a
vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido?
Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem
ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós
muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus
cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestido,
porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles
crescem: não trabalham nem fiam; E eu vos digo que nem mesmo
Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se
Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é
lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca
fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que
beberemos, ou com que nos vestiremos? (Porque todas estas coisas os
gentios procuram). De certo vosso Pai celestial bem sabe que
necessitais de todas estas coisas; Mas buscai primeiro o reino de Deus,
e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos
inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará
de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal” (Mt 6, 24-34)
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Lectio: O Que diz o texto bíblico em se mesmo
Jesus que conhece internamente os seus discípulos, depois de uma
longa observação do seus corações, mentes, sentimentos, atitudes e
condutas pausadamente, exorta-os, incentiva-os e forma-os na vida
do discipulado ajudando à consciencialização sobre o que está em
jogo se não ficarem atentos e não priorizarem a sua relação com
Deus, a sua Identidade e a sua Missão em detrimento do dinheiro.
Interpela-os sobre o modo de se relacionarem com as coisas
desprezíveis à maneira dos pagãos, stressados e dispersos,
esquecendo que o Senhor Deus, na sua providência, sabe que
precisam de tudo isso e lhes dá tudo em acréscimo na medida que
busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça.
Ninguém, afirma Jesus, pode servir a dois senhores, porque ou odiará
a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro e
então, adverte-os que não podem servir a Deus e à riqueza e não se
preocupem, pela sua comida o pelas vestes porque por mais que se
esforce ninguém pode acrescentar um só côvado à duração de sua
vida. Portanto a cada dia as suas preocupações. E basta Ter Deus.
Meditatio: O que o texto bíblico nos diz a nós
O texto exorta-nos a cuidar da primazia afetiva e efetiva da nossa
relação com o nosso Senhor (pessoas que se preocupam em
primeiro lugar a buscar a água viva) de cuidar da nossa Identidade
de consagradas e de filhos bem-amados de Deus, de dar a primazia
aos valores do Reino e a justiça na vivencia da missão hospitaleira
evitando a inquietação e as preocupações desestabilizadoras que
nos corrompem e descentram do essencial: o nosso único bem, o
bem eterno.
Também o texto nos impele à verdadeira Fé e Confiança ao Deus da
providência que nos escolhe, envia e que cuida de nós com
predileção porque ele é o Deus da promessa em quem confia, vive
fazendo-se presente à sua presença com paz, serenidade e caridade.
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Oratio: O que nós dizemos ao nosso Senhor como resposta à sua
Palavra
Obrigado Senhor pela beleza e a doçura das tuas palavras, pelo teu
jeito tenro e bonito de nos tratar e formar o nosso coração, a nossa
mente e a nossa vontade ao mistério da tua aliança connosco e do
nosso relacionamento contigo, o nosso único bem verdadeiro e
eterno. Bem sabes que não queremos viver como pagãos insensatos,
mas em filhas e filhos unificadas (os) vivendo os valores do reino na
prática de uma hospitalidade renovada, recriada e reestruturada na
própria vida, na comunidade e missão. Pedimos-te perdão pelas
vezes que nos dispersamos.
Queremos refugiar-nos no teu coração, apreciando a dádiva da
nossa escolha e dando sentido profundo ao que somos na Igreja e
no mundo. Conheces o íntimo profundo de cada um de nós,
conheces as nossas realidades os nossos contextos de vida e missão,
os nossos desafios e preocupações legítimos e as realidades dos
nossos povos.
Dá-nos o discernimento, a coragem e a humildade de vivermos tudo
contigo, tendo confiança que a obra é tua e que no meio dos
desafios quotidianos vivamos escondidos no teu coração, nosso
repouso, nossa força, nosso refúgio e balsamo, porque nos agrada a
beleza da tua casa e o lugar do repouso da tua glória que nos
espera na oração e na vida onde quer que sirvamos e amemos.
Contemplatio:. Que conversão de mente, do Coração e de vida
nos pede o Senhor?
O nosso Deus convida-nos, hoje, a maior centralidade na sua pessoa,
à conversão e ao discernimento contínuo na Pratica da
Hospitalidade, ao despojamento dos nossos medos e inseguranças
para nos focarmos nos valores do reino e nos valores hospitaleiros
vivendo a simplicidade e a qualidade do encontro com Ele e com os
outros. Simplesmente impele a evitar o ativismo, a dispersão, o
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desperdício do tempo e das energias, a enraizarmo-nos nele e na
sua Palavra, luz, verdade e caminho para as nossas vidas. A saber
deixar espaço a ação de Deus para a vivência de Uma Hospitalidade
cada vez mais renovada em que transpareça a confiança, a pertença
ao Deus consolador, pacificador e omnipotente no Amor e na
misericórdia.
Martine Florence Ngo Mahend hsc.
Comunidad de Maputo
Mozambique
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