Oração de Isabel do Vale
[Evangelho do Dia]
Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico
chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas, devido à
multidão, não podia vê-l’O, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu
a um sicómoro, para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou
para cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». Ele desceu
rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: «Foi
hospedar-Se em casa dum pecador». Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo:
«Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens e, se causei qualquer prejuízo a alguém,
restituirei quatro vezes mais». Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta casa, porque
Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar o que
estava perdido».

Lc 19, 1-10
[Graça a Pedir]
Quero dar-Te graças, Senhor, por todas as vezes em que me salvaste e por todos aqueles que
puseste no meu caminho, para me e Te encontrar, nos momentos em que estava perdido.

[Reflexão]
Muitas vezes a mudança acontece quando nos desafiamos. Zaqueu deixou-se levar pela
curiosidade de ver quem era Jesus, subiu à árvore, e nesse momento Jesus olhou-o. Aí começou
o primeiro momento de mudança.
•
Em que momento te encontras agora?
Zaqueu era cobrador de impostos e encontrava-se num ritmo de vida mundano, o ritmo de vida
da humanidade, dos homens. Cheio de pressa para cobrar aquilo que era o desejado.
•
E tu, encontras-te no tempo de Deus ou andas apressado no tempo dos homens?
Sentes-te perdido ou encontrado por Deus, no tempo d’Ele?
Lê novamente o Evangelho e tenta rever-te nesta história.
Deus precisa de ficar hoje, e sempre, em tua casa, no templo que é o teu corpo. “Desce depressa”
e revê com Ele o que tem de ser revisto na tua vida, seja no trabalho, na família, no namoro ou
na tua vida espiritual. Agradece tudo o que sentes que está no caminho certo.
•
Deixa Deus entrar na tua casa, reza-Lhe sem medo e pergunta-Lhe: Senhor, que queres
que eu faça?

