Como celebração da festa do fundador da Companhia de Jesus, o
Programa MAGIS Brasil elaborou este material para fazer comunhão
da vida de
com a nossa vida. Sugerimos que ele seja
rezado entre os dias
de 2020, em casa, de maneira
individual ou em grupos virtuais. Com a atual pandemia, que nos distancia fisicamente, temos aqui um convite de união espiritual e celebrativa. Este tríduo foi elaborado com a colaboração dos Centros que
fazem parte da rede do

- Mt 6,19-23

Hoje, dia 29 de julho, iniciaremos nossa peregrinação com Santo Inácio. Já preparou
sua mochila para a viagem? Então, prepare-a bem. Não esqueça de colocar na sua
mochila o nosso kit de sobrevivência: caderno, caneta, bíblia e muita disposição para
percorrer este itinerário humano e espiritual.
Ao longo do percurso que nos será apresentado, necessitaremos usar a ferramenta
do silêncio. O silêncio fala. Por isso, procure um lugar mais reservado em sua casa,
lembre-se da pausa para a meditação e contemplação e mergulhe em seu silêncio
interior, a fim de que possamos nos colocar a caminho junto com Santo Inácio, nosso
santo peregrino.
Hoje você é convidado/a a caminhar com Inácio: o homem dos grandes desejos. Você
deve estar aí se perguntando: mas quais eram os desejos de Inácio? Por isso, pegue
sua mochila e vamos juntos adentrar a vida e os desejos de Inácio.

Busca (Vida e Conversão de Inácio)
Francys Adão SJ, Paulo Maia e Hugo Dobrões / https://youtu.be/HG-ztsuX8HY

Em busca de honras está um cavaleiro a marchar. Nome, fama, mulheres: existe um
mundo a se conquistar. Mas há uma guerra em Pamplona. Sua vida está pra mudar.
Uma bala atinge sua perna. E agora, Inácio, como será? Hospedado por sua cunhada,
alguns livros ela lhe entregará: Vida de Santos e de um tal Senhor. O seu nome já
tinha ouvido, sua mensagem tinha esquecido. Jesus Cristo, eis o princípio do Amor!
Veja o que está acontecendo no interior de seu ser. São pensamentos opostos. Esta é
a guerra que deve vencer. Belas obras ainda fará, mas serão diferentes. Grandes santos ele imitará. E agora, Inácio, como será? Peregrino, sozinho e a pé, lá vai ele, é
grande sua fé. Terra Santa, viver como seu Senhor. Sua busca começa agora, não há
tempo, esta é a hora. Vida Nova, eis o princípio do Amor!

Não lhe permitem ficar, há uma guerra naquele lugar. O que será que Deus quer?
Somente isso queria buscar. Eis que uma luz se acende, ele volta a estudar. Barcelona,
com as crianças. E agora, Inácio, como será? Deus lhe dá alguns companheiros e com
eles começa a partilhar sua vida, e isso fazia com ardor. Será esse o plano de Deus?
Nos reúne, somos os filhos seus. Amizade, eis o princípio do Amor!
Sete agora já são. Em Montmartre eles estão. Juras de amor vão fazer, pelo Senhor
eles querem viver. O Peregrino é um dentre eles, quem podia imaginar? Terra Santa
pra eles é Roma. E agora, Inácio, como será? Eis que o Pai o põe com seu Filho. “Lá
em Roma lhes serei propício”. A Igreja hão de servir com vigor. Seu carisma é a missão,
já dispersos, vivem em comunhão. Companhia, nasce o fruto do Amor!
Peregrinando na vida, o céu Inácio alcançou. A busca é às vezes sofrida, querer mais
é o que nos ensinou. Imitando os santos, assim começou sua vida a mudar. E a pergunta que à mente me vem: E agora, minha vida, como será? Maior glória hei de
encontrar. Os mais pobres haverei de amar. Servirei tua Igreja, meu Senhor. Peregrino
também serei. Teus projetos, é o que buscarei. Jesus Cristo, eis meu princípio de
Amor!

Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde
os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também estará teu coração. O olho é a luz do
corpo. Se teu olho é são, todo teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em
mau estado, todo teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas,
quão espessas deverão ser as trevas.
Mt 6,19-23

Para compreendermos melhor a vida de Santo Inácio, não podemos olhar para sua
vida separando-a em gavetas. É necessário recordá-la e aprofundá-la antes e depois
da conversão.
Inácio, antes da conversão, era um homem cheio de fortes desejos. Do tipo vaidoso
que era, almejava a fama, o poder, riquezas e o reconhecimento da nobreza da sua
época. Todos esses elementos eram desejos e orientavam a vida de Inácio: “
às

vão

” (Autobi-

ografia – o relato do peregrino).
Após a experiência de dor e sofrimento causados pela famosa “bala de canhão”,
Inácio, inspirado pela vida de Cristo, dos santos e em decorrência de suas dores físicas,
reorienta e ressignifica seus desejos, tornando-se um peregrino.
Agora, o maior desejo de Inácio é o magis, ou seja, tudo agora é para a maior glória
de Deus e do serviço dos irmãos e irmãs. Recordando o que nos diz Santo Inácio nos
Exercícios Espirituais, o objetivo com a prática é ordenar os afetos e desejos para a
maior glória de Deus. O Princípio e Fundamento é colocado no início da vivência dos
Exercícios como um horizonte para viver esse grande desejo de amar e servir, para
buscar o magis sendo contemplativos na ação.
Inácio, o homem dos grandes desejos, desejos estes agora ressignificados, culmina
sua experiência com uma oração que é reflexo de seu total despojamento, entregando
a sua liberdade a Deus, a fim de que todos os seus dons, com gratidão, voltem ao
Deus da Vida que é o Princípio e Fundamento de toda existência humana.

Quais os desejos que me afastam de Deus? Quais os desejos que me fazem permanecer nessa experiência de conformação a Cristo?
Retome seu Projeto de Vida e perceba o que lhe impede de buscar o seu magis e o
que lhe afasta da missão de amar e servir, a fim de que tudo seja para a maior glória
de Deus.
Revise sua oração, anote em seu caderno pessoal e conclua sua experiência com Inácio, o homem dos desejos, rezando junto com ele a oração que segue, entregando
ao Deus da Vida sua liberdade, seus dons, seu coração e seus desejos mais profundos:

Tomai, Senhor, e recebei
toda a minha liberdade,
A minha memória também,
O meu entendimento
e toda a minha vontade,
Tudo o que tenho e possuo
Vós me destes com amor.
Todos os dons que me destes,

Com gratidão vos devolvo;
Disponde deles, Senhor,
Segundo a Vossa vontade.
Dai-me somente o vosso amor,
vossa graça.
Isso me basta
nada mais quero pedir.

- Mt 4, 1-11

O caminho não eleito (Robert Frost)

tão
Hoje continuaremos o caminho na companhia do peregrino Inácio de Loyola, homem
do discernimento. Para tanto, é necessário nos dispormos nessa estrada com muito
ânimo e generosidade, para que, assim como Santo Inácio, sejamos também nós sensíveis e atentos à condução de Deus durante nosso percurso.
O caminho de Inácio após a conversão passa a ser orientado pelo desejo do magis,
do maior e melhor serviço, daquilo que mais o conduz ao fim para o qual foi criado –
servir, louvar e reverenciar a Deus. No entanto, diante de si, ele percebe sempre caminhos muito válidos para atingir o seu fim. Como, então, decidir por qual deles seguir?
Na busca por sempre escolher da melhor maneira possível, o Peregrino foi desenvolvendo a capacidade de escutar o que Deus queria dele. Nesse propósito, te convidamos para um encontro com o Senhor sob o exemplo de Santo Inácio. Para isso, busque um lugar tranquilo e procure silenciar interna e externamente, dispondo os sentidos para esse encontro, a fim de que possamos nós também descobrir “qual a melhor das coisas certas no meio de tudo o que é bom”.

A vida da gente
Grupo OPA / https://opa.art.br/musica/a-vida-da-gente

A vida da gente é uma estrada, caminho bonito e perigoso. É feito de escolha e encruzilhada. Às vezes partida, às vezes porto. A luz dessa ponte ilumina. A ponte inteira
é um sol. É como um farol que ensina a mesma lição do girassol.
E quando a vida mergulha na densa floresta da dor, parece que o rumo se embrulha,
parece que andar não tem valor. Por certo a vida é um presente, oferta de um pai
generoso. A vida é mistério que a gente aprende a dividir com o outro.
Na frente da gente há uma ponte que leva a um lugar misterioso. Mas esse lugar tem
um nome: é lar, é morada, é pai bondoso. Viver é saber dispor da vida, sair dos caminhos normais. Coragem de nova partida, ser tudo o que quer o Deus Pai.
A vida da gente é viagem. O homem decide o seu destino. O tempo, esse trem que
não para. É ritmo, é dança, é dom divino. Viver é também discernimento, saber distinguir um semitom e qual a melhor das coisas certas, no meio de tudo o que é bom.
A vida da gente é uma estrada, caminho bonito e perigoso. É feito de escolha e encruzilhada. Às vezes partida, às vezes porto. No fundo a vida é um projeto, que a terra
inteira há de cumprir, segundo o desejo do espírito e o sonho de existir.

Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante
quarenta dias e quarenta noites, e, depois disso, sentiu fome. Então, o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães! Mas
Jesus respondeu: A Escritura diz: ‘Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai
da boca de Deus’. Então o diabo o levou à Cidade Santa, colocou-o na parte mais alta do
Templo. E lhe disse: Se tu és Filho de Deus, joga-te para baixo! Porque a Escritura diz: ‘Deus
ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces
em nenhuma pedra’. Jesus respondeu-lhe: A Escritura também diz: ‘Não tente o Senhor seu
Deus’. O diabo tornou a levar Jesus, agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os
reinos do mundo e suas riquezas. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante
de mim, para me adorar. Jesus disse-lhe: Vá embora, Satanás, porque a Escritura diz: ‘Você
adorará ao Senhor seu Deus e somente a ele servirá’. Então o diabo o deixou. E os anjos de
Deus se aproximaram e serviram a Jesus.
Mt 4, 1-11

Os primeiros sinais do carisma do discernimento de Santo Inácio surgem durante o
tempo de recuperação do ferimento da bala de canhão na sua perna. Da leitura dos
livros que recebera de sua cunhada sobre a vida de Cristo e dos santos, nasciam-lhe
pensamentos que se alternavam com outros que se originavam de sua vida até ali e

do desejo que tinha de se tornar cavaleiro a serviço de uma nobre senhora. Disso,
começou a perceber: “
” (Autobiografia, 8).
Inácio lançou-se numa busca por servir a Deus, pois esse foi o desejo que sentiu causar-lhe mais contentamento, alegria e consolação. Essa busca, a princípio voluntarista,
teve como meio inicial imitar o que fizeram outros santos. Os meses em Manresa
foram significativos nesse propósito. O Peregrino fez intensas penitências, dedicava
horas para a oração, experimentava movimentos espirituais diversos como nunca antes, chegando a ser, por vezes, fortemente tentado, como o próprio Jesus no texto
bíblico proposto.
Por meio dessa experiência, Inácio foi criando uma relação de intimidade com o Senhor e afinando a capacidade de escutá-Lo, de, no meio dos movimentos que ocorriam em seu interior, descobrir e optar por aquilo que era a vontade de Deus para Ele,
que mais o conduzia para o seu princípio e fundamento; e de se afastar das propostas
tentadoras do mau espírito. E seguiu aprimorando essa capacidade no decorrer de
sua vida.
O discernimento se tornou, desse modo, a essência de Inácio de Loyola. Deu a tônica
do seu modo de ser. Tornou-se sua marca. Nada em sua vida foi abraçado sem antes
ser intensamente considerado e discernido diante de Deus na oração. E ele ainda nos
deixou esse modo de encontrar a vontade de Deus como herança por meio do livrinho
dos Exercícios Espirituais.
Que possamos ser sensíveis e atentos à voz de Deus que ecoa no nosso peregrinar!

O discernimento leva Santo Inácio a escolher o meio que mais o conduz ao seu princípio e fundamento, o sonho de Deus para Ele. Tenho reconhecido qual o sonho de
Deus para mim?
Como tenho feito quando me encontro diante de grandes decisões, diante da necessidade de fazer escolhas? Costumo levar a Deus as opções com as quais me deparo?
Tenho dado atenção para escutar o que Ele quer de mim?
Necessitamos estar atentos aos sinais dos tempos, aos apelos que nos chegam
desde a realidade onde estamos inseridos. Como tenho discernido estes apelos? Quais
critérios tenho usado para identificar um apelo como vindo de Deus ou como uma
tentação?

Tomai, Senhor, e recebei
toda a minha liberdade,
A minha memória também,
O meu entendimento
e toda a minha vontade,
Tudo o que tenho e possuo
Vós me destes com amor.
Todos os dons que me destes,
Com gratidão vos devolvo;
Disponde deles, Senhor,
Segundo a Vossa vontade.
Dai-me somente o vosso amor, vossa graça.
Isso me basta nada mais quero pedir.

Aja como se tudo
dependesse de você,
sabendo bem que,

- Mt 28, 10.16-20

Nesse dia 31 de julho, celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola, um homem
de missão. Um peregrino que se sentiu chamado a espalhar a Boa Nova e convidar
outros para, junto dele, anunciarem o Cristo Amigo. Nesse terceiro dia do tríduo, nos
damos conta de que a missão é processo. Assim como na imagem do dente-de-leão,
nosso amigo Cristo é o Jardineiro que cuida desse jardim: lança a semente, espera
brotar, crescer, florescer, aduba, protege de pragas, e, por fim, vê dar frutos e frutos
bons. Foi assim na Jornada de vida de Santo Inácio e é assim, também, na nossa.
Jesus nos envia, mas antes disso ele nos prepara e continua conosco, a partir do seu
Espírito, a soprar para que as sementes que estão em nós frutifiquem. Em tom contemplativo, convidamos você, querido e querida jovem, a olhar sua vida, sua história,
a perceber seus desejos e esses sinais do Jardineiro, sentir para onde o vento sopra
suas sementes, discernindo sempre para encontrar, diante dos apelos de Deus, sua
missão.

Hino do Programa MAGIS Brasil
2013 / https://youtu.be/c1_uipj0Afo

Um mundo criado sem fronteiras, para ser mais. Povos, cores e bandeiras, sinal de
paz. O mundo sonhado sem barreiras, por gente que traz beleza, poesia, esperança,
alegria.
Mas muito que vejo é contradição, tanta gente e tanta solidão. Uns com tanto, outros
com o não. Na dor humana, a dor de Deus. Ele nos chama a ser mais seus.

Chamados por Cristo a entrar no tempo, e transformar penumbra em luz, a brisa em
vento. Impulsionar a roda da vida a um novo rumo, o magis buscar: entrega, compromisso, perdão, amor-serviço.
Europeus e americanos, asiáticos e africanos, os das ilhas e dos oceanos. Por um
mundo recriado, povos todos convocados.

Então Jesus disse a elas: ‘Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam
para a Galileia. Lá eles me verão’. Os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que
Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns
duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: 'Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre
a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei! Eis que eu
estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo'.
Mt 28, 10.16-20

O tempo atual tem nos inquietado diante de uma pergunta valiosa: como sobreviver
e anunciar vida diante de tanta dor e de tanta morte? Como atingir o magis mais
profundo que é tocar a alma, a nossa e a do outro? A passagem bíblica que lemos
nos dá pistas que podem nos ajudar a encontrar respostas a essa pergunta e orientar
nossa missão.
O contexto dessa leitura inicia no túmulo quando as mulheres “
” “
” e vão, mesmo diante da dor da morte, perfumar
o corpo de Jesus, dar a Ele a dignidade que elas sentiam que tinha sido negligenciada,
fazendo um gesto “
”*. Eis que elas são surpreendidas pelo
próprio Jesus que pela primeira vez se manifesta Ressuscitado. E em suas primeiras
palavras diz: “não tenhais medo” (Mt 28, 10). Esse é o primeiro apelo de Jesus diante
da missão, a quem sai da zona de conforto e deseja buscá-Lo. Depois, Ele segue com
seu segundo apelo: “ide anunciar”, Jesus convida ao movimento de anunciá-Lo. E
segue o terceiro apelo, o convite para encontrá-Lo. Ele materializa memórias significativas vividas até ali num lugar, a Galileia. “
”* e também
do “sim” dos discípulos ao convite de segui-Lo; da vida cotidiana (família, trabalho);
das curas; dos ensinamentos; das partilhas, também onde ficava Carfanaum, cidade
dos marginalizados.
A palavra Galileia foi uma espécie de iluminação de Jesus que provavelmente fez os
discípulos irem ao longo do caminho refletindo e relembrando tudo o vivido. A pedagogia de Jesus se dá no processo. Sem que os discípulos percebessem, Jesus retomava
com eles as memórias dos ensinamentos, da preparação para a missão que a partir
de agora eles viveriam.
Assim também foi Santo Inácio em sua missão. Sentiu-se chamado e atendeu, mesmo
sem saber exatamente as direções, ousou sair juntando e equilibrando as inspirações
do Espírito que o moviam. Pôs-se a caminho ao Encontro do Cristo na realidade marginalizada. Teve consolações e desolações. Em companhia, descobriu a força de ser
comunidade. Sofreu perseguição de quem talvez nem esperasse, mas se manteve
firme, confiante ao chamado de Deus, que o preparava com cada uma dessas coisas
para a missão. Teve na oração seu refúgio e sua confirmação: partilhar sua experiência
por meio dos Exercícios Espirituais, a fim de ajudar outros a encontrar-se com o Cristo
amigo, era sua missão no mundo.

Em tempos de mudanças é sempre importante parar, contemplar para melhor refletir,
decidir e discernir. Então nesse momento, revisite sua missão até aqui: por onde andou? O que te fez escolher esse caminho? Este caminho te confirma no seguimento
de Cristo?
Pense agora daqui por diante: Por onde (re)começar minha missão? Que direção seguir? Que elementos novos se inserem e como a transformam? Quais os apelos de
Deus para minha missão nesse momento? E quais as minhas respostas? Ouse buscar
o
nelas, dar o seu melhor, sair da caixinha, mergulhar na criatividade que rompe
bolhas.

Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade,
A minha memória também,
O meu entendimento e toda a minha vontade,
Tudo o que tenho e possuo
Vós me destes com amor.
Todos os dons que me destes,
Com gratidão vos devolvo;
Disponde deles, Senhor,
Segundo a Vossa vontade.
Dai-me somente o vosso amor, vossa graça.
Isso me basta nada mais quero pedir.
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