QUEM ME VÊ, VÊ O PAI
Jesus revelou o Pai não só com as suas palavras, mas na sua própria pessoa.
Quando Filipe, um dos doze Apóstolos, disse a Jesus: «Senhor, mostra-nos
o Pai e isso nos basta». Jesus respondeu-lhe: «Há tanto tempo que estou
convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai» (Jo 14,9).
Um dia, «Jesus levantou a voz e disse: «Quem crê em mim não é em mim
que crê, mas sim naquele que me enviou; e quem me vê a mim vê aquele que
me enviou» (Jo 12,44).
Quando Jesus falava do Pai e convidava a confiar Nele, na Sua Providência
Infinita: «Não vos inquieteis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer
ou beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Porventura
não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai
as aves do céu: não semeiam nem ceifam nem recolhem em celeiros; e o
vosso Pai celeste alimenta-as. Não valeis vós mais do que elas? Qual de vós,
por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua
vida? Porque vos preocupais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios
do campo: não trabalham nem fiam! Pois Eu vos digo: Nem Salomão, em
toda a sua magnificência, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste
assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, como
não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos preocupeis,
dizendo: ‘Que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos?’ Os pagãos,
esses sim, afadigam-se com tais coisas; porém, o vosso Pai celeste bem sabe
que tendes necessidade de tudo isso. Procurai primeiro o Reino de Deus e a
sua justiça, e tudo o mais se vos dará por acréscimo. Não vos preocupeis,
portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã já terá as suas
preocupações. Basta a cada dia o seu problema.» (Mt 6,25-34; Lc 12,22-31)
ORAÇÃO
O Jesus, meu Senhor, Eu estou tão preocupado e ansioso,
estou tão atarefado que não tenho tempo para a família,
para os amigos, para os outros, nem tenho tempo para Ti.
E tu diz-me: «não te inquietes com a tua vida, homem de pouca fé»
Tu queres que eu seja simples, que confie em Ti,
que não me preocupe para o dia de amanhã.
Neste momento, Jesus estou aqui, à Tua frente,
deixo nas tuas mãos todas as minhas preocupações
todas as minhas ansiedades, todos os meus medos
toda a minha vida, sou um homem de pouca fé.
Ajuda-me a procurar, em primeiro lugar, o Reino de Deus,
E receber tudo o resto como dom da Infinita Providencia do Pai Celeste.

