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Por Fr. Marcos Caldeira
Louvado seja Nossa Senhor Jesus Cristo!
Meus irmãos e minhas irmãs, o poder de Deus se faz presente no meio de nós. Este
poder que vem “do alto” restaura nossa forças e nos revigora em todas as nossas
necessidades. Que nossos corações se sintam tocados por este amor derramado sobre
cada um aqui hoje, enquanto você lê esta coluna. Não é uma leitura apenas, é um
desejo de nos fortalecermos no Espírito.
Infelizmente, nós procuramos a Deus apenas para cumprir uma obrigação. Tornamos a
fé um ato jurídico. Isto é perigoso porque podemos nos tornar insensíveis no nosso
relacionamento com o Senhor. Podemos nos tornar cristãos duros, insensíveis,
amargurados onde a fé ainda não fez florescer a primavera do amor.
No Evangelho vemos o cuidado que Jesus tem conosco nos alertando sobre o grande
perigo de nos deixarmos envolver e seduzir pelo nossa imagem exterior. A preocupação
excessiva com o externo pode nos cegar e atrapalhar nosso caminho para seguir a
Jesus, pode atrapalhar nosso caminho para santificação.
No evangelho, Jesus recebe com carinho um homem surdo, marginalizado pela
sociedade por ser deficiente. Jesus o acolhe. Jesus o ama e, com compaixão, está
atento as suas necessidades. Ele o cura, o restaura dando a ele uma nova chance de
viver. Aquele homem não precisava de muito. Ele só precisava se sentir amado,
acolhido.
E naquele instante, pela fé dele, uma nova vida surge no horizonte.
A Palavra de Jesus é vida, meus irmãos; é recomeço, é descobrir um novo mundo. É
transformação de tudo aquilo que parece impossível aos nossos olhos. É triste o cristão
que pensa que isto não pode acontecer!
Meus caros leitores, é isto o que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos restaurar, nos
amar, nos acolher. Ele quer transformar nosso coração que muitas vezes é de pedra em
um coração de carne. Ele quer nos dar ânimo e cobrir nosso medo com esperança e
confiança.
Ele diz para nós hoje: “não tenha medo porque eu te amo”.
Então, está na hora de deixarmos nossos sentimentos de superioridade para trás. Está
na hora de abandonarmos nossos preconceitos, nossas divisões, nosso individualismo.
Está na hora de paramos de achar que na igreja uns são mais santos do que outros.
Todos estão a caminho. Todos tem oportunidade.
“Éfata!” - eis a palavra de libertação para nós. Eis a palavra de salvação para nós hoje.
E, por favor, não diga para Jesus que você não consegue! Você consegue sim, basta
ser ousado e acreditar, pois o “Senhor é fiel para sempre”

