Recitação do terço do rosário
Caros Acólitos:
Estamos a viver a 24ª Peregrinação Nacional de Acólitos. Estamos num momento da nossa vida que não podemos peregrinar fisicamente como o fizemos
nestes últimos 23 anos ao Santuário de Fátima. Mas somos convidados a fazer uma peregrinação interior de oração e súplica a Maria e unirmo-nos a todos
os acólitos de Portugal, mesmo sem sairmos de nossas casas. Esta é uma lição deste tempo de pandemia. A sabermos fazer da nossa casa uma verdadeira
“Igreja doméstica”. A “viver” a Eucaristia à distância e a rezarmos em família. Aproveitemos hoje este dia de Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora
da Conceição para louvar Maria, nossa Mãe, com a oração do Rosário. Vamos meditar nos mistérios dolorosos. Estes mistérios centram-nos na Paixão e
morte de Cristo. Meditarmos nestes mistérios da Vida do Salvador é irmos ao seu encontro na entrega e no serviço, na disponibilidade e no amor. Iremos
meditar com a mensagem que o Papa Francisco deixou aos Acólitos em 2018 aquando da Peregrinação Internacional de Acólitos a Roma.
1ª Mistério: A Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras
Ele afastou-se deles quase à distância do lançamento de uma pedra e, ajoelhando-se, rezava, dizendo: “Pai, se queres, afasta de mim este cálice! No
entanto, não se faça a minha vontade mas a tua”. (Lc 22,41-42).
Jesus sente a agonia do condenado. Mas entrega-se, não à sua vontade, mas à vontade do Pai.
Disse o Papa: Sim, é preciso esforço para praticar sempre o bem e tornar-se santo... Sabes, a via para a santidade não é para os preguiçosos: é preciso
esforço. Vejo que vós ministrantes vos esforçais neste caminho. O Senhor Jesus deu-nos um programa simples a fim de caminhar na via para a santidade: o
mandamento do amor a Deus e ao próximo. Procuremos permanecer bem enraizados na amizade com Deus, gratos pelo seu amor e desejosos de O servir
em tudo e assim só podemos compartilhar o dom do seu amor com os outros. Para concretizar o mandamento do amor, Jesus indicou-nos as obras de
misericórdia.
2ª Mistério: A flagelação de Jesus
Pilatos tomou, então, Jesus e mandou chicoteá-lo. (Jo 19,1)
Apesar de inocente, Jesus é flagelado como um condenado.
Disse o Papa: A fé é essencial, ela faz-me viver. Diria que a fé é como o ar que respiramos. Ao respirarmos não pensamos em quanto o ar é necessário, mas
quando ele falta ou não é puro damo-nos conta de quanto é importante! A fé ajuda-nos a compreender o sentido da vida: há alguém que nos ama
infinitamente, e este alguém é Deus. Ele ama-nos infinitamente. Podemos reconhecer Deus como o nosso criador e salvador; amar a Deus e aceitar a nossa
vida como seu dom. Deus deseja entrar numa relação vital connosco; quer criar relações, e nós somos chamados a fazer o mesmo. Não podemos crer em
Deus e pensar que somos filhos únicos! Deus tem um só Filho Único que é Jesus. Único porque é Deus.
3ª Mistério: A coroação de espinhos
Depois de o despirem, cobriram-no com um manto escarlate. E, entrelaçando uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre a sua cabeça. (Mt 27,28-29)
A coroa de espinhos foi colocada a Jesus como sinal de chacota e escárnio.
Disse o Papa: Seria bom se, além dos vossos turnos de serviço litúrgico, pudésseis por um lado comprometer-vos na vida paroquial e por outro permanecer
em silêncio na presença do Senhor: ambas as coisas. Desta forma, neste entrelaçamento de ação e de contemplação, reconhece-se também o desígnio de
Deus sobre nós; veem-se quais são os talentos e os interesses que Deus coloca no nosso coração e a maneira de os desenvolver
4ª Mistério: Jesus carrega com a cruz para o Calvário
Apoderaram-se, pois, de Jesus, e carregando Ele mesmo a cruz, saiu para o chamado “Lugar da Caveira”. (Jo 19,16b-17)
Jesus percorre as ruas de Jerusalém com a Cruz a caminho do Calvário.
Disse o Papa: E no final da Missa somos enviados com a palavra: «Ide em paz», isto é: levai a paz convosco para a oferecer aos outros, dando-a com a vossa
vida, com o sorriso, com as obras de caridade. O compromisso concreto a favor da paz é a prova do facto de que somos deveras discípulos de Jesus. A busca
da paz começa pelas pequenas coisas
5ª Mistério: A Crucificação e Morte de Jesus
Jesus clamou com voz forte, disse: “Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito”. Dito isto, expirou. (Lc 23,46)
Cristo abre os braços e Morre sobre o Madeiro da Cruz. A Cruz torna-se o Altar onde Cristo Sacerdote se oferece como Cordeiro Pascal.
Disse o Papa: Hoje vós, como jovens, podeis ser apóstolos que sabem atrair os outros a Jesus. Isto acontece se vós mesmos estiverdes cheios de entusiasmo
por Ele, por Jesus, se O encontrastes, conhecestes pessoalmente, e se tiverdes sido, vós em primeiro lugar, “conquistados” por Ele. Por isso digo-vos: procurai
conhecer e amar sempre mais o Senhor Jesus — gostaria de o repetir: procurai conhecer e amar sempre mais o Senhor Jesus — encontrando-vos com Ele
na oração, na Missa, na leitura do Evangelho, no rosto dos pequeninos e dos pobres.

