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Retiro: Estarei Contigo
“Estarei contigo... em qualquer parte onde fores”
(Josué 1,5 e 9)

I - Ele está no meio de nós!
A liturgia da Missa nos ensina a declarar por três vezes, esta verdade durante a
celebração.

II - “O Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores” (Josué 1,9)
A Glória de Deus é estar presente no meio de nós. Ao se despedir dos seus discípulos,
no dia da ascensão, Jesus garantiu que permaneceria com eles, participando da vida de todos.
“Eis que estou convosco, todos os dias até o fim do mundo” (Mt 28,20). É mais do que
uma breve visita, revela antes o compartilhar da experiência humana.
Dom Orani nos diz: “Ele se chamará Deus conosco” (Mt.1,23).

Deus está conosco!

Quando compreendemos essa verdade, entendemos que Ele está presente em nossa vida
quando O buscamos, quando nos relacionamos uns com os outros, quando andamos pela
cidade, quando trabalhamos, enfim em todas as circunstâncias da vida Jesus Cristo, o Emanuel
prometido, o Deus que está conosco, está presente em nossa existência, onde estivermos ou
mesmo aonde formos não podemos nos esconder d’Ele, mas podemos, sim, nos esconder
N’Ele (“Vossa vida está escondida com Cristo em Deus”)!

III - Jesus está conosco quando nos reunimos em Seu Nome
“Os Evangelhos nos falam das diversas maneiras nas quais Jesus, nosso Senhor
ressuscitado, está presente em nosso meio: quando sua Palavra é proclamada e vivida e quando
o pão e o vinho eucarísticos são oferecidos em sua memória; ele está presente também na
criança, no faminto, no prisioneiro, no abandonado; ele se encontra em cada um de nossos
próximos; ele está entre aqueles que continuarão sua missão e seu ministério de ir pelo mundo.
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Neste contexto é expressa a promessa de Jesus que serve de tema para a Semana de
Oração pela Unidade dos Cristãos deste ano (2012): “Lá onde dois ou três estiverem reunidos
em meu nome, eu estarei no meio deles” (Mt 18,20). O fundamento da nossa unidade é a
presença de Cristo ressuscitado que prometeu aos seus discípulos estar com eles até o fim dos
tempos. Reunir-se em nome de Jesus significa participar do amor que ele nos anunciou sobre a
terra. É um amor que se doa inteiramente, que aceita o sofrimento, que “desculpa tudo, crê
tudo, tudo espera, ... abrange tudo” (I Cor 13,7). Para poder estar também receptivo, o quanto
possível, à presença de Jesus entre eles, os cristãos devem aprender a viver juntos um
“ecumenismo no quotidiano”. Pelo batismo, Jesus chama cada um de nós e o faz pertencer a
seu corpo, à Igreja. Pertencendo a Cristo, nós pertencemos todos uns aos outros. Esta pertença
comum – a Cristo e a cada um dentre nós – faz com que sejamos um, apesar de nosso passado,
de nossa cultura” (Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e Comissão Fé
e Constituição do Conselho Mundial de Igrejas )

IV - O Senhor está conosco na hora da queda e da dor
▪

“.. na tribulação, estarei com ele” - Sl 90.15

▪

“Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão ..” - Is 43.2

▪

“Aquietai-vos, e reconhecei que sou Deus; que domino sobre as nações e sobre toda a
terra. Está conosco o Senhor dos exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó” - Sl 45,11 e
12

▪

“Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão” - Sl 36,24

▪

“Para onde irei, longe do vosso Espírito? Para onde fugir, apartado de vosso olhar? Se subir
até os céus, ali estareis; se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se
tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda vossa mão que lá me
levará, e vossa destra que me sustentará. Se eu dissesse: pelo menos as trevas me
ocultarão, e a noite, como se fora luz, me há de envolver. As próprias trevas não são
escuras para vós, a noite vos é transparente como o dia e a escuridão, clara como a luz” Sl 138

▪

“Poderá um homem se ocultar de tal modo que eu não o veja ? – oráculo do Senhor.
Porventura não enche a minha presença o céu e a terra?” - Jr 23,24
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V - Conduzidos pelo Espírito Santo
▪

“Deixai-vos guiar pelo Espírito ..” (Gal 5, 18)

▪

“O Senhor te guiará constantemente, alimentar-te-á no árido deserto, renovará teu vigor.
Serás como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis” (Is 58, 11)

▪

“Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco” (Jo
15, 16)

▪

“O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e
vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." (Jo 14, 26).

▪

“Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acorde pelo Espírito” (Gl 5, 25)

VI - O Senhor está conosco para nos guiar
Assim como o Senhor enviou os anjos para anunciarem aos pastores e a estrela para
guiar os magos do oriente, Ele quer nos indicar o caminho a seguir. “Como Deus é grande(...) é
Ele o nosso Guia” (Sl 47, 15).
“Bem sei, Senhor, que não é o homem dono de seu destino, e que ao caminhante não
lhe assiste o poder de dirigir seus passos” (Jr 10, 23). Por isso, o Senhor vai “nos mostrar o
caminho que devemos seguir” (Sl 31,8).
“Eu sou o Senhor Teu Deus que te dá lições salutares, que te conduz pelos caminhos
que deves seguir” (Isa.48,17)

Retiro realizado em 13, 14 e 15 de janeiro de 2012
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