A Palavra é a rainha do mundo (Aut. 449)

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 Mamom. 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 vestuário? 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 vestuário, por que 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. Decerto 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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A Palavra de Deus é a
fonte primária de nossa
espiritualidade
(Ideario 37)

Reflexões para alimentar nossa relação com Deus.
“Deus tem para cada um de nós um Projeto Existencial (vocação humana) e a cada um chama e lhe dá forças necessárias
para que livremente, possa tornar realidade esse Projeto de Amor” (Ideário) Na força do Amor Gratuito de Deus, a Palavra
(Mt.6,24-34), nos interpela para que nosso coração se abra sobretudo à realidade do Ser em detrimento do Ter. O
Ser é Dom. A busca desenfreada da satisfação de necessidades, o ser humano deixa de lado o Deus Verdadeiro para
se colocar a serviço de outros deuses, como o dinheiro, o prazer, o poder. O Evangelho aborda um assunto só: a
Confiança que devemos ter em Deus nosso Pai. A partir de Jesus Cristo, o Pai nunca está distante de nós, conhece
e sabe de todas as nossas necessidades. Jesus exalta a gratuidade do Amor do Pai. Amor que cuida até dar menores
criaturas como os lírios do campo, “que de manhã nascem e à tarde secam”! Amor providente “que não deixa
nenhum passarinho morrer de fome”! Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Jesus não está nos indicando
viver uma vida de qualquer maneira. Temos sim preocupações, compromissos, responsabilidades. Contudo, não é um
convite à passividade ou ao comodismo, mas à confiança. Temos um Pai Providente que nos Ama gratuitamente , nos
dá tudo do que precisamos. “Quando entendemos que a vida é dom de Deus, pura gratuidade”, como Leigos (as)
Claretianos (as), Discípulos (as) Missionários(as) de Jesus, temos a obrigação de defendermos toda forma de vida:
humana, animal e vegetal sem impor condições. Onde há fraternidade, onde Deus reina como único Senhor, ninguém
ficará sem comida ou sem o que vestir. Sigamos o exemplo dos pássaros, dos lírios e de toda a criação. Vivamos
serenamente na certeza de que o nosso Deus, é Pai Misericordioso e Providente que nos quer bem e zela pela nossa
plena felicidade agora e para sempre.

Reflexões para alimentar nossa missão no mundo

É A PALAVRA DE DEUS (Aut. 450)

“Nós Leigos Claretianos, somos cristãos que tratamos de fazer nossa a Missão de Jesus no Mundo,
vivemos as exigências do Reino e prestamos na Igreja um serviço de Evangelização conforme o Carisma
e o Espírito de Santo Antônio Maria Claret, sempre dentro de nossa Identidade Leiga” (Cf.LC.4,16-19)
Nós, Leigos Claretianos, não somente temos uma Missão, mas somos Missão, Por isso, somos Missionários,
chamados a ser Sal da Terra e Luz do Mundo. Com nossa vida, enraizada em Jesus Cristo, somos seus
Discípulos Missionários que através de nosso testemunho de vida, procuramos dar sabor ao Mundo e o
iluminar. O Papa Francisco nos pede que sejamos uma Igreja em saída! Nosso ser Missionário se expressa
e se realiza nas ações mediante as quais prestamos o serviço ao qual Deus nos destinou. “Aí de mim se
não evangelizar”! Como a vela que se consome para iluminar, a Ex: de Claret, Missionário Apostólico,
tenhamos a ousadia e a coragem de abandonar o comodismo, lancemo-nos com confiança nas Mãos de
Deus para que Ele realize e nos use para sermos instrumentos de Seu Projeto de Salvação. Lutemos pois,
por um mundo mais justo, fraterno e solidário.

Oração desde a Palavra

É A PALAVRA DE VIDA (Aut. 450)

“Onde está o Espírito santo, aí está a liberdade”(2Cor.3,17) “Nossa Espiritualidade a ex: de Claret, se firma
sobre a certeza de que Deus caminha conosco. Respondemos à chamada do Pai seguindo a
Cristo”(Ideário) Pai, centra toda nossa vida de Leigos Claretianos na busca do teu Reino e na justiça que
dele vem. Que o Espírito de Fé na Providência, num mundo que valoriza a acumulação de bens, ensine-nos
a sermos Leigos Claretianos de Esperança, homens e mulheres portadores da Alegria do Evangelho e
totalmente confiantes na gratuidade do Amor, lutemos pela Cultura da Vida. Que Maria Mãe da Divina
Graça, nos cubra com seu manto protetor e nos forme a cada dia em Seu Coração
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