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Os elementos do discernimento. O desejo 
Com efeito, um valor torna-se belo e mais facilmente realizável quando é atraente. 
Como alguém disse, «mais do que ser bom é importante ter o desejo de se tornar 
bom». Ser bom é atraente, todos queremos ser bons, mas temos a vontade de nos 
tornarmos bons? 
É impressionante que Jesus, antes de realizar um milagre, frequentemente 
questione a pessoa sobre o seu desejo: “Queres ser curado?”. E às vezes esta 
pergunta parece inoportuna, mas vê-se que está doente! Por exemplo, quando 
encontra o paralítico na piscina de Betesda, que já estava ali havia muitos anos e 
nunca conseguia encontrar o momento certo para entrar na água. Jesus pergunta-
lhe: «Queres ser curado?» (Jo 5, 6). Porquê? Na realidade, a resposta do paralítico 
revela uma série de estranhas resistências à cura, que não dizem respeito somente 
a ele. A pergunta de Jesus era um convite a esclarecer o seu coração, para acolher 
um possível salto de qualidade: deixar de pensar em si próprio e na sua vida “de 
paralítico”, transportado por outros. Mas o homem na maca não parece estar tão 
convencido disto. Dialogando com o Senhor, aprendemos a compreender o que 
verdadeiramente queremos da nossa vida. Aquele paralítico é o exemplo típico das 
pessoas: “Sim, sim, quero, quero”, mas não quero, não quero, não faço nada. O 
querer fazer torna-se como uma ilusão e não se dá o passo para o fazer. As pessoas 
que querem e não querem. Isto é terrível, e aquele doente de 38 anos, sempre com 
lamentações: “Não, sabes Senhor, mas sabes que quando as águas se movem – que 
é o momento do milagre – tu sabes, vem alguém mais forte do que eu, entra e eu 
chego atrasado”, e lamenta-se e lamenta-se. Mas estai atentos que as lamentações 
são um veneno, um veneno para a alma, um veneno para a vida pois não te fazem 
crescer o desejo de ir em frente. Estai atentos com as lamentações. Quando se 
lamentam em família, lamentam-se os cônjuges, lamentam-se uns dos outros, os 
filhos dos pais ou os sacerdotes do bispo ou os bispos de muitas outras coisas… 
Não, se vos encontrardes no meio de lamentações, estai atentos, é quase pecado, 
pois não deixa crescer o desejo. 
Muitas vezes, é precisamente o desejo que faz a diferença entre um projeto de 
sucesso, coerente e duradouro, e os milhares de veleidades e tantos bons 
propósitos com que, como se diz, “é pavimentado o inferno”: “Sim, eu queria, 
queria, queria…” mas nada faz. A época em que vivemos parece favorecer a máxima 
liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo atrofia o desejo – queres satisfazer-te 
continuamente - reduzido principalmente à vontade do momento. E devemos estar 
atentos a não atrofiar o desejo. Somos bombardeados por mil propostas, projetos 
e possibilidades, que correm o risco de nos distrair e de não nos permitir avaliar 
com calma o que realmente queremos.  Muitas vezes, encontramos pessoas – 
pensemos nos jovens por exemplo – com o telemóvel na mão e procuram, olham… 
“Mas tu paras para pensar?” – “Não”. Sempre extroverso, para com o outro. Assim 
o desejo não pode crescer, tu vives o momento, saciado no momento e o desejo não 
cresce.        [Continua…] 
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«IDE E ENSINAI TODOS OS 
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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; 

Escutar a Palavra 
Actos dos Apóstolos 1, 1-11 | 

Salmo 46 (47), 2-3.6-7.8-9 | 
Efésios 1, 17-23 | 

Mateus 28, 16-20 | 

 
 
 
 
 
 
 

Viver a Palavra 
«Eu estou sempre convosco até ao fim dos 

tempos» 
 

É um tremendo desafio testemunhar, hoje, no 
mundo os valores do «Reino» esses valores que, 
muitas vezes, estão em contradição com aquilo 
que o mundo defende e que o mundo considera 
serem as prioridades da vida. Com frequência, os 
discípulos de Jesus são objecto da irrisão e do 
escárnio dos homens, porque insistem em 
testemunhar que a felicidade está no amor e no 
dom da vida; com frequência, os discípulos de 
Jesus são apresentados como vítimas de uma 
máquina de escravidão, que produz escravos, 
alienados, vítimas do obscurantismo, porque 
insistem em testemunhar que a vida plena está no 
perdão, no serviço, na entrega da vida. O confronto 
com o mundo gera muitas vezes, nos discípulos, 
desilusão, sofrimento, frustração... Nos momentos 
de decepção e de desilusão convém, no entanto, 
recordar as palavras de Jesus: «Eu estarei 
convosco até ao fim dos tempos». Esta certeza 
deve alimentar a coragem com que 
testemunhamos aquilo em que acreditamos. 


