XIX Tempo Comum

«Sacrifícios…»

Ano C

Há palavras que têm uma conotação negativa na nossa vida.
“Sacrifício” está cortada no vocabulário diário da maioria dos seres humanos.
Não há quem queira sacrificar-se em prol da humanidade.
Então, há quem utilize eufemismos… Especialmente, na realização de um sonho…
Alcançarmos algo que ambicionamos muito, mesmo que sacrifique tudo e todos,
é um bem necessário para o sucesso. Não é um Sacrifício!
Na vida terrena, só com algum sacrifício somos capazes de ser um modelo de Santidade.
Mas, surge rapidamente a pergunta: “Quem quer ser Santo?”
Hoje, a liturgia do 19º Domingo do Tempo Comum, do Ano C, sacrifica-nos com histórias antigas.
O Livro da Sabedoria recorda-nos a Noite Santa, em que os primogénitos do Povo Hebreu foram salvos.
E como aguardavam a Salvação?
«Por isso os piedosos filhos dos justos ofereciam sacrifícios em segredo…»
Na Carta aos Hebreus é-nos recordado o Pai Abraão, que viveu na Fé e pela Fé.
A Obediência total a Deus reservou-lhe inúmeros sacrifícios, entre os quais:
«… Abraão, submetido à prova, ofereceu o seu filho único Isaac…»
Jesus, no Evangelho, explica-nos com o eufemismo belíssimo das Parábolas, que o nosso maior Sacrifício é:
«Estai vós também preparados»
É hora para descobrirmos o que precisamos fazer para que a Felicidade seja uma realidade permanente.
Larga as utopias!
Jesus diz-nos: «Não temas, pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o reino.»
Porquê que nos inquieta tanto viver ao serviço da Igreja?
Porquê que ficamos apavorados com o despojamento material?
Porquê que nos aterroriza a morte?
Porque… não sabemos VIVER!
Jesus volta a dizer-nos: «Feliz o servo a quem o senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado.»
Ocupa-te das coisas da Casa do Teu Pai.
Sacrifica a tua vida, o teu coração, a tua família, a tua casa, o teu tempo…
Para hoje e para todos os dias vamos rezar…
Com a Fé forte e firme de que Deus nos ama, incondicionalmente…
Com obediência e com sabedoria…
Como quem sabe esperar e como quem anseia a Esperança de um tempo novo…
Através de gestos fervorosos onde nasce o verdadeiro amor…
Com uma certeza plena: Quem tem Deus na sua vida, sabe que o sacrifício tem um outro valor!
Para nos dar alento e coragem na jornada cantemos a estrofe do Salmo 32:
Os olhos do Senhor estão voltados
para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

