“A nossa ALEGRIA é ser DISCÍPULOS e AMIGOS de Jesus”
(Papa Francisco)

Queridos irmãos (ãs), iniciamos um Novo Ano, e certamente muito gratos, pois em tudo “até
aqui o Senhor nos ajudou” (I Sm 7, 12). 2015, certamente será para cada um de nós um ano marcado
pelas Surpresas de Deus, pois o nosso Deus é Amor e é próprio de quem ama, surpreender o amado.
Ao rezar, buscando discernir em Deus, uma Palavra na esteira da Exortação Apostólica
Evangelii Guadium que iluminasse o YOUCAT no Brasil durante todo esse ano, me veio ao coração
um ensinamento do Papa Francisco feito em Julho de 2013 na oração do Angelus: “A nossa Alegria é
ser Discípulos e Amigos de Jesus.” Foi com essa Palavra que fui compreendendo aos poucos, o
quanto o Senhor ao longo desse Novo Ano, deseja está cada vez mais próximos de nós para nos dar
a graça de conhecer um pouco mais da riqueza do seu Amor e da Sua vontade a nosso respeito.
Outro dia, ao celebrarmos o Natal, vimos que no Mistério da Encarnação do Verbo, Deus se
aproxima do homem, para nos salvar estando bem juntinho de nós. Deus quer ser nosso amigo.
Tenho aprendido que Deus quis trilhar esse caminho, para nos ensinar, que o Amor tem essa bonita
capacidade do êxodo, da saída em busca da terra sagrada que é o coração do outro. Por isso, o Amor
não conhece distâncias e nem ausências. Qualquer coisa fora disso será interesse próprio, egoísmo,
indiferença.
CONHECENDO: Uma das formas de Deus nos amar se traduz na amizade que Jesus
quis iniciar conosco: “Vos chamei AMIGOS, pois vos dei a CONHECER tudo quanto
ouvi de meu Pai.” (Jo 15, 15b). Jesus, como Plenitude da Revelação de Deus, sabia,
que é próprio dos amigos, terem um lugar e um tempo especial um na vida do
outro; responder e corresponderem mutuamente ao amor ofertado. Todavia,
quando Jesus nos convida a sermos seus amigos, mais do que um lugar e um
tempo, Ele quer nos dá toda a Sua vida e também a possibilidade de conhecermos
tudo quanto Ele ouviu de Deus nosso Pai. A sua AMIZADE é um CONVITE. E em
resposta Ele pede-nos apenas uma resposta, como nos ensina o Catecismo da
Igreja Católica: “Por sua Revelação, o Deus invisível, levado por Seu grande Amor
fala aos homens como a AMIGOS e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e
nela os receber. A resposta adequada a este convite é a Fé’ (CIC 142).
É bonito de ver que a nossa Fé á única resposta que se adequa a Amizade que o Senhor nos oferece.
Não sem razão, no Prefácio do YOUCAT, nosso querido Papa Emérito Bento XVI, pede-nos que
sejamos uma “geração mais enraizada na Fé”. Uma geração de “Teófilos”, ou seja, uma geração de
“amigos de Deus”. Deus quer uma geração de homens e mulheres, rapazes e moças que são alegres
por serem discípulos e amigos de Jesus. Isso é de uma riqueza tão grande, que não cabe aqui nas
palavras. Quisera eu ter condições de lhes explicar mais. Mas dessa lição, graças a Deus, ainda sou
também um pequeno aprendiz.

ENCONTRANDO:
Quando ENCONTRAMOS um amigo
de Deus, nunca mais o esquecemos,
assim como nunca mais somos os
mesmos. O Papa Pio XI, deu um
depoimento 49 anos depois de
haver tido um ENCONTRO com
Dom Bosco, um grande amigo de
Deus: “Era gente que vinha de todas as partes para ENCONTRÁ-LO. E ele, em pé, como se tratasse de
uma coisa passageira, ouvia tudo, compreendia tudo, respondia tudo. Um homem que estava atento
a tudo aquilo que se passava ao seu redor, e que, ao mesmo tempo parecia que não prestava
atenção em nada, que tive o pensamento alhures. E era assim mesmo: estava alhures com Deus. Por
isso tinha a Palavra exata para tudo, coisa de admirar-se. Assim era a vida de santidade, de assídua
oração e de ENCONTRO pessoal com Deus, que Dom Bosco conduzia sem deixar de ENCONTRAR-SE
com as pessoas, sobretudo os jovens” (Térsio – Dom Bosco, uma Biografia nova – Pag 462).
No próximo dia 31 de Janeiro, celebraremos o dia de Dom Bosco em nossa Liturgia. Por isso, esse
mês, é um tempo bom para juntos nos encontrarmos para assistir mais uma vez o filme que nos
conta sua história. Graças a Deus podemos encontrá-lo disponível no YOUTUBE. Deixamos essa
sugestão de atividade para os nossos grupos de estudos e círculos de amizade, pois nos fará bem,
conhecermos um pouco mais desse Santo profundamente apaixonado pelos Jovens: “Fiz tudo
quanto soube e pude pelos jovens, que são o amor de toda minha vida...” (Dom Bosco)

PARTILHANDO: “Quando uma pessoa AMA, o seu coração
transborda. Ela deseja PARTILHAR a ALEGRIA com os outros.
Nisto ela se assemelha com o seu Criador. Ele nos criou a
partir do ‘excesso’ do Seu AMOR. Ele queria PARTILHAR a Sua
infinita ALEGRIA conosco” ➜ YOUCAT – 2
Uma sugestão que deixamos, é que a partir deste princípio PARTILHEMOS um pouco mais entre nós
e, sobretudo nas redes sociais a Fonte da nossa ALEGRIA. Muitos especialistas nos apontam que na
rede, “comunicamos quem somos e aquilo que pensamos”. Penso que talvez, precisemos ser mais
ousados em “lançar as redes nas redes sociais”. Ela não são um meio de evangelização, mas um
lugar como nos ensinou o Papa Bento XVI. Ali no ambiente digital se encontram pessoas reais por
trás de cada perfil virtual. Não se trata de fazer da rede um púlpito de mensagens ou pregações, mas
vê-la como um lugar para COMUNICAR - sempre que oportuno - a Vida que vive em nós.

EXPRESSANDO:
“Pelos frutos do Espírito
Santo, o mundo poderá ver
em que se torna uma
pessoa que se deixa
totalmente assumir, guiar
e formar por Deus”
➜ YOUCAT – 311
A Alegria é um dos frutos do Espírito Santo. (Gl 5, 22ss), ou seja, uma das suas expressões. Por isso,
” a nossa Alegria de ser discípulos e amigos de Jesus”, deve ser ao longo de toda nossa vida, de
modo particular esse ano de 2015, uma forma de expressar ao mundo a Mão que nos guia e nos
forma aqui na terra rumo ao Céu. Nossos dons e talentos, nosso serviço e missão e nossa vida doada
são expressões dessa Alegria de quem somos e do Amor como que somos amados. Por isso, São
Paulo nos pede: “Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem
constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. (II Coríntios 9, 7).

“Escrevemo-vos estas coisas para que a vossa ALEGRIA seja completa.” (I São João 1, 4)

Seu irmão menor,
Jerônimo Lauricio.

