REVISÃO DO DIA EM CINCO PONTOS
1. Relembrar os dons recebidos e dar graças por
eles: a vida, a redenção, as graças particulares, o
trabalho, as relações humanas, as dificuldades.
Devemos deixar-nos surpreender pela acção de
Deus e ir dizendo como Jesus: "Eu te bendigo, ó
Pai, porque…"
2. Pedir a luz do Espírito Santo para ver a vida
em profundidade, desmontar os mecanismos de
auto-justificação e de defesa e analisar, com a
ternura e o olhar do próprio Deus, o caminho
percorrido; para ver o dia todo com um olhar de
esperança.
3. Relembrar o dia vivido como serviço
apostólico, como missão, para o avaliar mais
uma vez com o olhar de Deus, perguntando-me o
que fiz por Cristo. Deve-se fazer em atmosfera
de intimidade e confiança, a partir da realidade
positiva e dos equívocos do dia.
4. Reconhecer tanto bem recebido e confrontar
com a resposta pessoal. A contrição nasce das
possíveis infidelidades: é um sentimento
originado pelo contraste entre o amor recebido,
ao longo do dia e a nossa resposta precária,
fraca e frágil dada a esse amor.
5. Manifestar o desejo de crescimento na
fidelidade, procurando saber o que devo fazer
por Cristo. É a resposta lógica do amor. É um
propósito humilde e confiante de quem se apoia
na força de Deus.

EXAME
DE CONSCIÊNCIA
Para rever o dia em profundidade
e encontrar Deus por lá

Esta é uma pequena reflexão sobre como
correu o dia, recordando acontecimentos
e dando atenção ao que senti, aos meus
sentimentos e às minhas emoções.
O objectivo é ficar mais consciente sobre
as formas como Deus se fez presente
no meu dia, os momentos em que
o Espírito Santo me atraiu para a luz.
Faço uma pausa e fico quieto e tranquilo,
foco a atenção na minha respiração
para me ajudar a concentrar.
Enquanto começo, peço a Deus que esteja
comigo, que guie todos os meus
pensamentos, sentimentos e reacções,
para que possa ver a Sua presença
na minha vida.

DEPOIS DE UMA PAUSA

DEPOIS DE UMA PAUSA

O Que aconteceu hoje que me fizesse sentir em
território instável? Dou atenção a alguma
instabilidade interior que tenha sentido hoje.

O que aconteceu ao longo deste dia que me tenha
feito sentir que caminhava em terreno seguro?
Talvez ter feito uma escolha e ter sentido
intuitivamente que tinha feito a coisa certa ou
dito a palavra certa, da maneira certa, no tempo
certo.

Tento perceber o que deu origem a esse sentimento de desconforto.
Talvez alguma coisa que foi dita tenha gerado
mau ambiente de repente.
Talvez tenha reagido por medo ou talvez o
simples desejo de querer agradar a alguém me
tenha deixado desconfortável por alguma razão.
Ou talvez não tenha gostado do resultado
concreto de uma escolha que fiz ou de uma
decisão que tomei.
Estas moções e movimentos interiores são como
areias movediças. São sinais de que não estou a
caminhar em terreno sólido.
Reparo nisso, reparo de onde vêm essas areias
movediças. Talvez de uma relação que consome
a minha energia ou destrói a minha confiança.
Talvez de algum assunto que me está a encher
de apreensão e preocupação.
Paro um momento para fazer estas ligações.
As minhas moções podem revelar-me as areias
movediças da minha vida e ajudar-me a evitar
territórios pantanosos no futuro.
Peço a Deus ajuda. Peço que Ele aumente a
minha fé, que me dê mais esperança, e que me
dê forças para amar mais.

Talvez as circunstâncias me tenham provado que
aquele amigo ou amiga é realmente confiável.
Ou que aquela actividade em que agora estou
envolvido puxa pelo melhor de mim e renova a
minha energia. Ou que aquela pessoa me deixa
realmente a sentir-me melhor, mais pleno.

OLHANDO O DIA TODO

ANTES DE IR DORMIR

Vendo o dia em
perspectiva, onde é
que encontrei o Deus
da Vida e do Amor
hoje? Converso com
Ele sobre isso, como
se fala a um amigo.

À medida que o dia
chega ao fim e olho já
para o próximo, há
alguma coisa que
queira pedir ou que
queira entregar?
Entrego-me a Deus,
descanso n’Ele e por
causa d’Ele.

Em termos gerais, foi
um dia bom, com
sabor? Ou foi um dia
difícil, em que só
sobrevivi?

Rezo à mãe de Jesus.
Por exemplo, uma
Avé Maria.

