7º Dia - 4º Estágio de Pedro: Dar resposta ao Amor

3º Estágio:
•

Ele me ama como sou

4º Estágio:
•

Dar resposta ao Amor “Apascenta as minhas ovelhas”

“Disse-lhe Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: quando
eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as
tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por estas palavras, ele
indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter
falado, acrescentou: Segue-me!" (Jo 21, 17-19)
Nós seguimos o Senhor com a nossa capacidade de amor e podemos saber que Jesus é
bom e nos aceita, curando-nos e revelando-nos seu perdão infinito. Para São Pedro foi um
longo caminho que fez dele uma testemunha de confiança, "pedra" da Igreja, porque abriu-se
constantemente à ação do Espírito Santo, o Espírito de Jesus. A resposta de Pedro ao Amor
foi clara e nos dá exemplo de fidelidade. Em suas Cartas, ele próprio se qualifica como
"testemunha dos padecimentos de Cristo e também participante da glória que se há-de
manifestar"(1 Pd 5, 1). Quando escreveu estas palavras já era idoso, encaminhado para a
conclusão da sua vida que selou com o martírio.
Pedro foi capaz de descrever a alegria verdadeira e de indicar de onde ela pode ser obtida:
a fonte é Cristo acreditado e amado com a nossa fé frágil mas sincera. Por isso, escreveu aos
cristãos da sua comunidade, e diz hoje o mesmo a nós: "Sem o terdes visto, vós o amais; sem
o ver ainda, credes nele e vos alegrais com uma alegria indescritível e irradiante, alcançando
assim a meta da vossa fé: a salvação das almas" (1 Pd 1, 8-9). Não há outra resposta ao Amor
a não ser conquistar mais e mais corações para Ele!
→ Neste último dia do Curso, convidamos você a orar e suplicar ao Senhor o Batismo no
Espírito Santo, a renovação dos dons e graças de Deus em sua vida, vocação e missão, para
que, como São Pedro, torne-se um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Leia, ore com a
Palavra, e peça que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre o teu coração:

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me para
anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar
aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os
cativos, para publicar o ano da graça do Senhor." (Lc 4, 18-19)

