Vinde e Vede!
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Jesus, mestre, divino, que
chamastes os apóstolos a vos
seguirem, continuai a passar
pelos nossos caminhos, pelas
nossas famílias, pelas nossas
escolas, e continuai a repetir o
convite a muitos de nossos
jovens.
Dai coragem às pessoas
convidadas. Dai forças para
que vos sejam fiéis como
sacerdotes, como diáconos,
como religiosos e religiosas,
para o bem do povo de
Deus e de toda a
humanidade.

Muita gente talvez teria grande interesse e vontade de aceitar
esse convite de Jesus para conhecer o local onde Ele habita e
segui-lo mais de perto. Muitas também são as dúvidas, as
incertezas e o medo do desconhecido.
O fato é que, o chamado é latente e fica lá, batendo, provocando,
convidando e aguçando o nosso interesse e reclamando a nossa
atenção, ele não se importa com o desconhecido, com os receios e
muito menos com as consequências, mas ele quer a nossa decisão,
porque um chamado, precisa de uma resposta. Se Deus está me
chamando, eu preciso responder: Sim ou Não. Simples assim.
Se todo vocacionado soubesse, que sua vocação possui vontade
e disposição suficiente para encher de ânimo e esperança o coração do
mundo ferido, saberia também que sua vida estaria sempre inundada
de sentido, porque ao dar sentido à vida dos outros, eu encontro o
sentido mais profundo de minha própria vida.
E é por isso que, todo aquele e aquela que pergunta, Mestre onde
moras? Deve também saber que, quem se entrega totalmente a Deus
no serviço aos irmãos, encontra sua felicidade sendo um sinal de
contradição no mundo, ou seja, paz onde há conflitos, solidariedade
onde reina injustiças, fraternidade onde se vive o individualismo e
esperança onde há desespero.
Vinde e Vede! É importante saber, que nesses lugares, habita o
Mestre, ali mora aquele que está chamando. Ali, se buscarmos o
encontraremos, se quisermos o conheceremos e se nos
comprometermos o amaremos para sempre.

Vem
E Segue-me!

