10 coisas surpreendentes acontecem quando você vai à
adoração
A Eucaristia é descrita no catecismo como a "fonte e ápice" da nossa
fé. Encontrar o momento de ir adorar pode ser difícil. Mas se você pode
fazer isso acontecer, comprometendo-se a ir regularmente, faça-o!
Quem
Adorar com o coração aberto pode ter alguns resultados
surpreendentes. Enquanto comiam, Ele tomou o pão e, depois de uma
bênção, partiu-O e deu-O, dizendo: "Tomai e Comei; isto É O Meu Corpo. "E
tomando o Cálice e tendo dado graças, Ele O deu a eles, e todos beberam
dele. E Ele lhes disse: "Este é o Meu Sangue o Sangue da Nova Aliança,
que é derramado por muitos…”
1. Você vai desenvolver um sentimento de espanto e admiração - Não há
nada como a atmosfera de uma capela ou uma Igreja tranquila, o cheiro do
incenso e o esplendor do ostensório para ajudar você a entender a
verdade do que está acontecendo. Na Adoração estamos realmente diante
de JESUS CRISTO, do Seu Corpo, Sangue, Alma e Divindade. Quanto mais
você se aprofundar no silêncio diante do Anfitrião, mais você vai perceber
que a sua única resposta possível é o espanto e a admiração com a grandeza
do nosso DEUS.
2. Você vai experimentar a paz em outras áreas da sua vida - Jesus disse:
"Minha Paz vos deixo, a minha paz vos dou." (Jo 14-27) A paz exterior, que
podemos experimentar na adoração (o silêncio e a quietude) atinge muito
mais o nosso interior. Isso leva a uma paz diferente, profunda, que afeta
todas as áreas de nossas vidas. O que não significa que tudo em nossa vida
será perfeito e sem sofrimento, mas a paz de Cristo significa que sabemos
que as tempestades da vida não poderão nos abalar.
3. Você começa a olhar para o exterior - Jesus nos disse "Amai-vos como
eu vos amei". (Jo 13-34). Passar um tempo em adoração nos conecta com o
mundo inteiro - afinal, estamos gastando tempo com o Criador de todas as
coisas! Mais tempo louvando e adorando a Deus significa que você pode
olhar para além de suas próprias preocupações e ver as necessidades dos
outros em sua vida e no mundo em que vivemos.
4. Você pode se cansar às vezes - Vão haver momentos na adoração que
você pode sentir apenas: nada! Mas todos os momentos diante do Senhor
são gloriosos. Você pode se distrair, sua mente começar a vagar, você pode
ouvir alguém ao seu lado, perceber seu movimento, seu
jeito...distrações. Talvez no início da Adoração você estivesse cheio de
sentimentos maravilhosos! Adoração regular te leva à na vida diária você
estar na Divina Presença sem sentir algo tão especial. Mas isso não vai
desvalorizar ou tirar a verdade do que é adoração. Nossa fé é mais do que
sentimento e Deus ainda estará trabalhando em você. Esta é a beleza da
Encarnação - Deus se fez Homem, entrando em todas as nossas tensões,
medos, problemas - e sim, até o tédio... Saiba que mesmo que uma hora, ou
um minuto sequer “gasto” em adoração é um contínuo voltar a Ele e a cada
minuto, quando sua mente divagar, você ainda assim estará dando a Deus
o melhor presente que você pode - o seu tempo e a sua companhia.
5. Você vai se tornando animado para Adorar - Quanto mais tempo você
gasta em adoração descobre que Deus é um Deus que o ama e quer passar
tempo com você, e então mais você começa a realmente querer ir. Se
Adoração alguma vez for sentida como uma tarefa, você pode assim mesmo

encontrar-se com o Senhor tornando-se animado para ir! (Lembrar de
Simão Cireneu) A Adoração é viciante, e não apenas por causa das coisas
que podemos ganhar para nós mesmos, mas porque fomos criados para
adorar. Como dizemos na Missa, é "correto e justo" que devemos dar graças
ao Senhor! Adoração é impressa em nossos corações e"nosso coração está
inquieto enquanto não encontrar o nosso descanso nEle!"(Obrigado,
Santo Agostinho!)
6. Graça entra em sua vida - É incrível como um simples ato de fazer até
mesmo um curto período de tempo de adoração regularmente faz uma
enorme diferença para o resto de sua vida. Você pode levar esse momento
de estar em Sua presença com você por muito tempo depois que você saiu
da igreja ou da capela. Sua graça sustenta você em todos os momentos,
especialmente nos momentos de tentação. A tentação torna-se mais fácil
de ser resistida quando você está gastando mais tempo em Adoração. Às
vezes, é surpreendente por ser assim... tão simples.
7. Você percebe o quão afortunado você é. - Se a adoração na igreja é
tão simples para você como entrar no carro e dirigir, ou ir mesmo a pé
para a capela que fica perto, você percebe o quanto você pode levá-lo para
o cotidiano. Há aqueles que gostariam de passar mais tempo com Jesus em
adoração, mas que são pais de filhos pequenos, doentes ou
ocupados. Depois, há aqueles ao redor do mundo que realmente arriscam
suas vidas pela Eucaristia, em lugares onde eles são perseguidos por sua
fé. Quando você se lembrar daqueles que precisam andar por horas ou
dias em situações perigosas, a fim de estar presente com Jesus, você
percebe que é um presente ser capaz de rezar abertamente, para não
mencionar o fato de ter um sacerdote para ministrar os sacramentos.
8. Você percebe que Deus tem um senso de humor.- Quanto mais você é
capaz de se sentar e deixar Deus falar com você (em vez de gastar todo o
seu tempo enchendo o silêncio com a falar você com Ele), você vai
descobrir que Deus tem um bom senso de humor. Ele gosta de uma piada
ou duas, e às vezes estes momentos são engraçados o suficiente para fazer
você querer rir em voz alta. Surpreendente, talvez, mas sempre com a
autenticidade da verdadeira amizade, você pois pode mostrar-lhe seu amor
também com afetuoso bom humor?!?
9. Você quer ir para Confissão mais - Isto pode parecer assustador, mas
não é. A confissão nos permite experimentar o oceano infinito poderoso
que é a misericórdia de Deus. Sua misericórdia engole todos os nossos
pecados e nos dá um verdadeiro tipo de liberdade, uma liberdade sem medo,
o que nos permite dar o salto para o Seu amor e bondade, completo com
todos os Seus planos perfeitos para a nossa vida. E outra vez, indo à
confissão reforçamos o conhecimento de que estamos pulando nos braços
de um pai que nos ama muito e "não se cansa de nos perdoar". (Papa
Francisco).
10. Você se apaixona - Em última análise, você não pode deixar um
presente! Quando você passar mais tempo com o coração aberto em
adoração e deixar Cristo amar você, então você vai se apaixonar
também. Esse amor vai definir você e permitir que seja você mesmo." Eu vim
para que tenham vida, a vida em toda a sua plenitude." Jo10-10)
Então, o que você está esperando? Agende um horário para a Adoração e
deixe Deus transformar a sua vida!

