Tenho Sede só de TI
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Desde a aurora procuro-Te
Chamo-Te até ao
entardecer
Tenho sede só de Ti
Minha alma é como terra
deserta

Não pararei um só instante
Sempre cantarei o Teu louvor
Porque és meu Deus, o meu
refúgio

Proteger-me-ás na sombra das
Tuas asas

Não pararei um só instante
Sempre cantarei as Tuas obras
Porque és meu Deus, único
bem

A noite não fará nada mais
contra mim

Tenho sede só de Ti
Minha alma é como terra
deserta

No dia 28 de outubro de 1816, um
acontecimento tornou-se o sinal decisivo para
Champagnat colocar em prática o seu sonho de
fundar uma congregação de Irmãos. O jovem
sacerdote foi chamado à casa de um carpinteiro
em Les Palais. Um rapaz de dezassete anos,
Jean-Baptiste Montagne, agonizava. O jovem
ignorava completamente as verdades da fé.
Marcelino instruiu-o, ouviu-o em confissão e
preparou-o para a morte. Em seguida, foi visitar
outra pessoa doente na região. Quando voltou à
casa da família Montagne, soube que o rapaz
tinha falecido. A falta de conhecimentos de JeanBaptiste sobre Jesus convenceu-o de que Deus o
chamava para fundar uma congregação de Irmãos
destinada a evangelizar os jovens, especialmente
os mais abandonados. (Livro Água da Rocha, p. 100)
O encontro com o jovem Montagne foi um
acontecimento que marcou profundamente a
vida de Marcelino. Ele não foi apenas fazer uma
visita, foi ao encontro de Montagne. Não foi lá
para julgar ou analisar uma situação, mas sim
para se encontrar com alguém que, como ele,
tinha uma história, uma verdade, uma realidade.
(Evangelizadores entre os jovens, p.12)

Neste encontro, os dois saem modificados,
Champagnat ensina a Montagne as coisas de
Deus e Montagne ensina-lhe que não há mais
tempo a perder.

Na sua Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (49), o Papa Francisco diz-nos:

“Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a
uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias
seguranças. Não quero uma Igreja preocupada com ser o centro, e que acaba
presa num emaranhado de obsessões e procedimentos.”
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