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Por Fr. Marcos Caldeira
What’s going on?

My friends, mais uma vez nos encontramos aqui e temos a
oportunidade de caminhar juntos, de partilhar a vida no que ela tem de
melhor: Jesus Cristo, o amor de Deus encarnado por nós, e a sua mensagem
de salvação, de alegria e esperança. A vida é um dom de Deus e uma eterna
descoberta; é sempre um aprendizado e se não estamos abertos a aprender
diariamente, nossa existência fica vazia e perde completamente o seu sentido.
Diz a Palavra do Senhor que é preciso “escolher a vida”. Cada momento é
precioso aos olhos de Deus e nós contamos com sua presença nos guiando e
orientando. É triste perceber que cada vez mais cresce o número de pessoas
depressivas. Sem dúvidas, já ouvimos falar de alguém próximo que já teve ou
está passando por este big deal. As estatísticas são surpeendentes e nos
deixam abismados. A depressão é a doença que mais cresce around the
world. O que está acontecendo com as pessoas? Vivemos num tempo onde
temos acesso a tanta coisa, a todas tecnologias possíveis que facilitam a vida,
mas nada disso tem sido capaz de nos dar paz e tranquilidade de espírito, em
outras palavras, uma “vida boa de verdade”. What’s going on? O diagnóstico
não é complicado e muito menos díficil: estamos perdendo a alegria de viver
em e com Cristo. O cristianismo, para muitos “cristãos” infelizmente, tem se
tornado uma ideia, um conceito abstrato, algo longe, sem sentido e não um
caminho novo de vida. Estamos nos deixando levar por propostas de vida que
tentam nos afastar do que foi ensinado pelo Mestre: “amar a Deus sobre
todas as coisas”. Esquecemo-nos facilmente que podemos ter tudo, mas se
nosso tudo não tiver a presença de Deus, não teremos nada. É Ele quem dá
sentido ao que somos e ao que temos. Não caiamos na tentação de nos afastar
de Deus porque chegamos onde queríamos. O amor de Deus é para nós fonte
de vida e beleza, de renovação. Quanto mais conscientes deste profundo
amor, mais entenderemos nossa missão, mais felizes seremos. Não precisamos
de muito! Quem tem a Cristo e se envolve com Ele, por sua pessoa e seus
ensinamentos, não é vencido pelas dificuldades do dia-a-dia. Coragem,
irmãos e irmãs! Coragem para continuar lutando contra a corrente de
modismos e ideias que visam pôr no prazer momentâneo a felicidade.
Ninguém está sozinho nesta luta.

Go away, depressão!

