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Os inimigos da esperança
[Continuação…] A esperança não é uma virtude para pessoas de barriga cheia. Eis
por que motivo, desde sempre, os pobres são os primeiros portadores de esperança.
E neste sentido podemos dizer que os pobres, até os mendigos, são os
protagonistas da História. Para entrar no mundo, Deus teve necessidade deles: de
José e de Maria, dos pastores de Belém. Na noite do primeiro Natal havia um
mundo que dormia, acomodado em tantas certezas adquiridas. Mas em segredo os
humildes preparavam a revolução da bondade. Eram totalmente pobres, alguns
flutuavam pouco acima do limiar da sobrevivência, mas eram ricos do bem mais
precioso que existe no mundo, ou seja, a vontade de mudança.
Por vezes, ter tudo na vida é uma desventura. Pensai num jovem ao qual não foi
ensinada a virtude da espera e da paciência, que não teve de suar por nada, que
queimou etapas e com vinte anos “já sabe como vai o mundo”; foi destinado à pior
condenação: não desejar mais nada. Eis a pior condenação, fechar a porta aos
desejos, aos sonhos. Parece um jovem, mas no seu coração o outono já chegou. São
os jovens de outono.
Ter uma alma vazia é o pior obstáculo para a esperança. Trata-se de um risco do
qual ninguém se pode dizer excluído; porque podemos ser tentados contra a
esperança até quando se percorre o caminho da vida cristã. Os monges da
antiguidade denunciavam um dos piores inimigos do fervor. Diziam assim: aquele
“demónio do meio-dia” que vai debilitar uma vida de compromissos, exatamente
quando o sol arde lá no alto. Esta tentação surpreende-nos, quando menos
esperamos: os dias tornam-se monótonos e tediosos, quase nenhum valor parece
digno de esforço. Esta atitude chama-se preguiça, que corrói a vida a partir de
dentro, até a deixar como um invólucro vazio.
Quando isto acontece, o cristão sabe que aquela condição deve ser combatida,
nunca aceite passivamente. Deus criou-nos para a alegria e a felicidade, não para
nos remoermos em pensamentos melancólicos. Eis por que razão é importante
preservar o próprio coração, opondo-nos às tentações de infelicidade, que
certamente não derivam de Deus. E quando as nossas forças parecem frágeis e a
batalha contra a angústia particularmente árdua, podemos recorrer sempre ao
nome de Jesus. Podemos repetir aquela oração simples, da qual encontramos
vestígios inclusive nos Evangelhos, e que se tornou o fulcro de muitas tradições
espirituais cristãs: “Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim,
pecador!”. Uma linda oração! “Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tende
piedade de mim, pecador!”. Trata-se de uma prece de esperança, porque me dirijo
Àquele que pode abrir de par em par as portas e resolver o problema e levar-me a
fitar o horizonte, o horizonte da esperança. Irmãos e irmãs, não lutamos sozinhos
contra o desespero. Se Jesus venceu o mundo, é capaz de derrotar em nós tudo
aquilo que se opõe ao bem. Se Deus estiver connosco, ninguém nos roubará aquela
virtude, da qual temos absolutamente necessidade para viver. Ninguém nos
furtará a esperança. Vamos em frente!
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ANO – C

Escutar a Palavra
Amós 8, 4-7 |
Salmo 112 (113), 1-2.4-6.7-8 |
1 Timóteo 2, 1-8 |
Lucas 16, 1-13 ou 16, 10-13 |

DOMINGO XXV
DO TEMPO COMUM

Viver a Palavra
«Para nos enriquecer na sua pobreza»

«JESUS CRISTO,
SENDO RICO, FEZ-SE POBRE…»
INTENÇÕES PARA A SEMANA
Pelos aniversariantes da Comunidade;
Pelas famílias que rezam unidas;
Pelos Movimentos de Apostolado;
Pelas intenções do Santo Padre;
Pelas intenções do nosso Arcebispo;

Quanto se trata de viver, e sobretudo de
sobreviver, estamos prontos a tudo, todos os
meios parecem bons para pôr a cabeça de fora. O
administrador da parábola vai perder os seus
meios de viver, procura a maneira de se sair.
Reconhece que não tem a força de trabalhar, nem
de mendigar. Então, tomando consciência que não
pode conseguir sozinho, procura amigos a todo o
preço, mesmo com o preço da desonestidade. O
mestre faz o elogio, não da sua desonestidade, mas
da sua habilidade. O objectivo da parábola é fazer
reflectir aqueles que se reclamam cidadãos do
Reino: estão dispostos a tudo para procurar o
essencial e vivê-lo? A sua habilidade é também
como a dos filhos deste mundo que, para as coisas
materiais, estão dispostos a sacrificar a dimensão
espiritual da sua vida? Jesus não pede para imitar
o administrador nos seus gestos, mas para ser
como Ele na procura do essencial.

