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Tempo Comum
ANO A     –     24º Domingo

TEMA

A liturgia deste Domingo, Festa da Exaltação da Santa Cruz, convida-nos a
contemplar a cruz de Jesus. Ela é a expressão suprema do amor de um Deus que veio
ao nosso encontro, que aceitou partilhar a nossa humanidade, que quis fazer-se servo
dos homens, que se deixou matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos.
Oferecendo a sua vida na cruz, em dom de amor, Jesus indicou-nos o caminho para
chegar à vida plena.
A primeira leitura fala-nos de um Deus que nunca abandona o seu Povo em
caminhada e que está sempre lá, ajudando-o a perceber o sem sentido das suas
opções erradas e convidando-o continuamente a nunca parar nessa busca da vida e
da verdadeira liberdade. A serpente de bronze levantada sobre um poste, através da
qual Deus dá vida ao seu Povo e o protege das forças destruidoras que ele enfrenta
ao longo da sua peregrinação pelo deserto, traduz a vontade de Deus em dar vida ao
homem; e é, por outro lado, um símbolo dessa força salvífica que se derrama da cruz
de Cristo - o homem levantado ao alto para dar vida a todo o mundo.
Na segunda leitura, Paulo apresenta aos crentes de Filipos uma leitura da incarnação
de Cristo. Jesus, o Filho amado de Deus, prescindiu do orgulho e da arrogância, para
escolher o caminho da obediência ao Pai e do serviço aos homens, até ao dom da
vida. A cruz é a expressão máxima desse caminho e dessa opção. É esse mesmo
caminho de vida que os crentes de todas as épocas e lugares são convidados a
acolher e a percorrer.
No Evangelho, João recorda-nos que Deus nos amou de tal forma, que enviou o seu
Filho único ao nosso encontro para nos oferecer a vida eterna. Convida-nos a olhar
para a cruz de Jesus, a aprender com ele a lição do amor total, a percorrer com ele o
caminho da entrega e do dom da vida. É esse o caminho da salvação, da vida plena e
definitiva.

LEITURA I - Num 21,4b-9

Naqueles dias,
o povo de Israel impacientou-se
e falou contra Deus e contra Moisés:
«Porque nos fizestes sair do Egipto,
para morrermos neste deserto?
Aqui não há pão nem água
e já nos causa fastio este alimento miserável».
Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas
que mordiam nas pessoas
e morreu muita gente de Israel.
O povo dirigiu-se a Moisés, dizendo:
«Pecámos, ao falar contra o Senhor e contra ti.
Intercede junto do Senhor,
para que afaste de nós as serpentes».
E Moisés intercedeu pelo povo.
Então o Senhor disse a Moisés:
«Faz uma serpente de bronze e coloca-a sobre um poste.
Todo aquele que for mordido e olhar para ela
ficará curado».
Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a num poste.
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Quando alguém era mordido por uma serpente,
olhava para a serpente de bronze e ficava curado.

AMBIENTE

O Livro dos Números (assim chamado na versão grega, pelo facto de o livro começar
com uma lista de recenseamento onde são dados os números de membros de cada
tribo do Povo de Deus), apresenta um conjunto de tradições - sem grande
preocupação de coerência e de lógica - sobre a estadia no deserto dos hebreus
libertados do Egipto. São tradições de origem diversa, que os teólogos das escolas
jahwista, elohista e sacerdotal utilizaram com fins catequéticos.
No seu estado actual, o livro está dividido em três partes. A primeira, narra os últimos
dias da estadia do Povo de Deus no Sinai (cfr. Nm 1,1-10,10); a segunda apresenta,
em várias etapas, a caminhada do Povo pelo deserto, desde o Sinai à planície de
Moab (cfr. Nm 10,11-21,35); a terceira, apresenta a comunidade dos filhos de Israel
instalada na planície de Moab, preparando a sua entrada na Terra Prometida (cfr.
11,1-36,13).
Mais do que uma crónica de viagem do Povo de Deus desde o Sinai, até às portas da
Terra Prometida, o Livro dos Números é um livro de catequese. Pretende mostrar que
a essência de Israel é ser um Povo reunido à volta de Jahwéh e da Aliança. Com
algum idealismo, os autores do Livro dos Números vão descrevendo como, por acção
de Jahwéh, esse grupo informe de nómadas libertado do Egipto foi ganhando,
progressivamente, uma consciência nacional e religiosa, até chegar a formar a
"assembleia santa de Deus". Ao longo do percurso geográfico pelo deserto, Israel vai
fazendo também uma caminhada espiritual, durante a qual se vai libertando da
mentalidade de escravo, para adquirir uma cultura de liberdade e de maturidade. O
autor mostra como, por acção de Deus (que está sempre presente no meio do Povo),
Israel vai progressivamente amadurecendo, renovando-se, transformando-se,
alargando os horizontes, tornando-se um Povo mais responsável, mais consciente,
mais adulto e mais santo.
O episódio que hoje nos é proposto situa-nos no deserto do Neguev, no sul da
Palestina. Impedidos de atravessar o território dos Edomitas (cfr. Nm 20,14-21), os
hebreus dirigiram-se para o sul pelo "caminho do mar dos Juncos" (Nm 21,4),
contornando a fronteira de Edom, em direcção ao golfo da Aqaba.

MENSAGEM

O autor do nosso texto conta que o Povo, em marcha pelo deserto, cansado da longa
marcha e enfastiado com um alimento sempre igual (o maná), expressou o seu
desagrado contra Deus e contra Moisés; e Deus, como castigo, suscitou serpentes
venenosas que mordiam os revoltosos e castigavam com a morte a rebelião do Povo...
Arrependidos, os israelitas reconheceram o seu pecado e pediram a Deus que os
perdoasse... Deus ordenou, então, a Moisés que construísse uma serpente de bronze
e a colocasse num poste; quem, depois de mordido, olhasse para essa serpente, seria
salvo.
Por detrás desta estranha história está, certamente, a associação feita por inúmeras
religiões do antigo Médio Oriente entre a serpente e a vida... Entre os cananeus, por
exemplo, a serpente estava ligada a cultos de fertilidade e era objecto de veneração
nos lugares altos: esses cultos destinavam-se a assegurar, cada ano, a perpetuação
da vida - quer nos campos, quer nos animais, quer nas próprias pessoas. Por outro
lado, o uso de amuletos com a figura da serpente servia para proteger das forças
maléficas e para curar as doenças e enfermidades (as escavações arqueológicas
realizadas em Guezer, Meggido e em Meneiyeh - hoje Timna - muito perto do golfo da
Aqaba, permitiram descobrir numerosos exemplares destes amuletos). No Templo de
Jerusalém chegou, inclusive, a haver uma serpente de bronze a que os israelitas
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prestavam culto, e que foi destruída pelo rei Ezequias no âmbito de uma reforma
religiosa destinada a purificar a religião jahwista (cfr. 2 Re 18,4)... Na opinião de
alguns biblistas, esta história poderá até ser uma narração etiológica (do grego "aitia" -
"causa" - e "logos" - "tratado". Uma narração etiológica é uma história destinada a
explicar uma realidade actual, a partir de um acontecimento situado num passado
mais ou menos remoto) criada para explicar a origem dessa serpente de bronze do
Templo de Jerusalém a que os israelitas, durante algum tempo, pediram a vida e a
protecção contra as forças maléficas.
Seja qual for a origem desta história, a verdade é que a serpente de bronze de que o
nosso texto fala é, para os israelitas, um símbolo da bondade, da misericórdia e do
amor de Deus pelo seu Povo. Com ela, o catequista bíblico diz-nos que as rebeliões
de Israel contra Deus e a sua recusa em percorrer caminhos de fidelidade à Aliança,
nunca impediram Jahwéh de oferecer ao seu Povo vida em abundância, mesmo
quando o Israel não o merecia.
A serpente de bronze levantada sobre um poste, através da qual Deus dá vida ao seu
Povo e o protege das forças destruidoras que ele enfrenta ao longo da sua
peregrinação pelo deserto, vai proporcionar ao autor do Quarto Evangelho um bom
símbolo para expressar a força salvífica que se derrama da cruz de Cristo - o homem
levantado ao alto para dar vida a todo o mundo.

ACTUALIZAÇÃO

¨ A caminhada feita pelos hebreus pelo deserto não é só uma caminhada
geográfica, mas é, também, uma caminhada espiritual. Ao longo do percurso, os
acidentes do caminho vão ajudando Israel a libertar-se de uma mentalidade
mesquinha, egoísta e comodista e a adquirir uma mentalidade mais madura, mais
desprendida, mais responsável, mais consciente e mais santa. Ao longo desse
percurso, Deus lá está, intervindo e actuando, demonstrando ao Povo o sem
sentido de certas opções e de certas atitudes e convidando-o a ver mais longe, a
ser livre, a não se deixar prender por cadeias de egoísmo e de escravidão. A
caminhada dos hebreus pelo deserto reproduz a caminhada que fazemos, todos
os dias, pela história... Ao longo do nosso percurso pela vida vem, tantas vezes, ao
de cima a nossa fragilidade, o nosso egoísmo, a nossa preguiça, o nosso medo de
arriscar... E, instalados no nosso comodismo, fechamo-nos em nós mesmos,
contentamo-nos com valores efémeros e parciais e recusamo-nos a olhar para a
frente, a ir mais além, a escolher os valores exigentes mas duradouros... Esta
história diz-nos, contudo, que Deus nunca abandona o seu Povo em caminhada e
que está sempre lá, ajudando-o a perceber o sem sentido das suas opções
erradas e convidando-o continuamente a nunca parar nessa busca da vida e da
verdadeira liberdade. Precisamos, no entanto, de estar permanentemente atentos
a esse Deus que nos desafia, que nos educa, que nos indica o caminho.

¨ A história da serpente de bronze que proporciona vida e salvação ao Povo de
Deus mostra, de forma muito particular, essa preocupação que Deus nunca deixou
de manifestar, ao longo de cada passo da história da salvação, no sentido de
oferecer ao seu Povo a vida em abundância. Deus ama o seu Povo com um amor
sem limites e mostra esse amor com gestos concretos que proporcionam vida. Não
esqueçamos, nunca, esta realidade: Deus ama-nos e vem todos os dias ao nosso
encontro para nos oferecer o seu amor e a sua vida. Normalmente, a acção
salvadora de Deus não se manifesta em gestos grandiosos, espectaculares,
extraordinários; manifesta-se nesses gestos simples que todos os dias partilhamos
uns com os outros, na amizade, na solidariedade, no esforço em construir um
mundo de justiça e de paz, na luta contra o sofrimento e contra a miséria que
roubam a vida ao homem. É preciso aprendermos a ver a presença de Deus que
nos oferece vida em abundância em tudo aquilo que acontece de bom à nossa
volta.
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¨ Muitas vezes o Antigo Testamento fala dos "castigos" que Deus enviou ao seu
Povo, após a rebelião e o pecado... No entanto, na perspectiva dos catequistas do
Antigo Testamento, esses "castigos" não são uma vingança divina contra as
fragilidades do homem, mas são um método pedagógico, um meio a que Deus
recorre para educar o seu Povo e para o fazer perceber o sem sentido de certas
opções. Nós, iluminados pelo Evangelho e pela visão que Jesus nos oferece do
Pai, deveríamos ir mais além e dizer que o castigo não faz parte, em nenhuma
circunstância, dos esquemas de Deus... Por vezes, somos confrontados com as
consequências das nossas decisões erradas; mas o sofrimento que então nos
atinge não é um castigo de Deus... Deus ama-nos com um amor sem limites e
apenas quer a nossa felicidade e a nossa plena realização. O sofrimento que
resulta das nossas más opções é o resultado lógico de construirmos a nossa
existência no egoísmo e na auto-suficiência, à margem das propostas de Deus.

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 77 (78)

Refrão: Não esqueçais as obras do Senhor.

Escuta, meu povo, a minha instrução,
presta ouvidos às palavras da minha boca.
Vou falar em forma de provérbio,
vou revelar os mistérios dos tempos antigos.

Quando deus castigava os antigos, eles O procuravam,
tornavam a voltar-se para Ele
e recordavam-se de que Deus era o seu protector,
o Altíssimo o seu redentor.

Eles, porém, enganavam-n’O com a boca
e mentiam-Lhe com a língua;
o seu coração não era sincero,
nem eram fiéis à sua aliança.

Mas Deus, compadecido, perdoava o pecado
e não os exterminava.
Muitas vezes reprimia a sua cólera
e não executava toda a sua ira.

LEITURA II – Filip 2,6-11

Cristo Jesus, que era de condição divina,
não Se valeu da sua igualdade com Deus,
mas aniquilou-Se a Si próprio.
Assumindo a condição de servo,
tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem,
humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte
e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou
e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem
no céu, na terra e nos abismos,
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor,
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para glória de Deus Pai.

AMBIENTE

A cidade de Filipos era uma cidade próspera, com uma população constituída
maioritariamente por veteranos romanos do exército. Organizada à maneira de Roma,
estava fora da jurisdição dos governantes das províncias locais e dependia
directamente do imperador; gozava, por isso, dos mesmos privilégios das cidades de
Itália. A comunidade cristã, fundada por Paulo, era uma comunidade entusiasta,
generosa, comprometida, sempre atenta às necessidades de Paulo e do resto da
Igreja (como no caso da colecta em favor da Igreja de Jerusalém - cfr. 2 Cor 8,1-5),
por quem Paulo nutria um afecto especial. Apesar destes sinais positivos não era, no
entanto, uma comunidade perfeita... O desprendimento, a humildade, a simplicidade,
não eram valores demasiado apreciados entre os altivos patrícios que compunham a
comunidade.
É neste enquadramento que podemos situar o texto que esta leitura nos apresenta.
Paulo convida os filipenses a encarnar os valores que marcaram a trajectória
existencial de Cristo; para isso, utiliza um hino pré-paulino, recitado nas celebrações
litúrgicas cristãs: nesse hino, ele expõe aos cristãos de Filipos o exemplo de Cristo.

MENSAGEM

Cristo Jesus - nomeado no princípio, no meio e no fim - constitui o motivo do hino.
Dado que os Filipenses são cristãos - quer dizer, dado que Cristo é o protótipo a cuja
imagem estão configurados - têm a iniludível obrigação de comportar-se como Cristo.
Como é o exemplo de Cristo?
O hino começa por aludir subtilmente ao contraste entre Adão (o homem que
reivindicou ser como Deus e lhe desobedeceu - cfr. Gn 3,5.22) e Cristo (o Homem
Novo que, ao orgulho e revolta de Adão responde com a humildade e a obediência ao
Pai). A atitude de Adão trouxe fracasso e morte; a atitude de Jesus, trouxe exaltação e
vida.
Em traços precisos, o hino define o "despojamento" ("kenosis") de Cristo: ele não
afirmou com arrogância e orgulho a sua condição divina, mas aceitou fazer-se homem,
assumindo com humildade a condição humana, para servir, para dar a vida, para
revelar totalmente aos homens o ser e o amor do Pai. Não deixou de ser Deus; mas
aceitou descer até aos homens, fazer-se servidor dos homens, para garantir vida nova
para os homens. Esse "abaixamento" assumiu mesmo foros de escândalo: Jesus
aceitou uma morte infamante - a morte de cruz - para nos ensinar a suprema lição do
serviço, do amor radical, da entrega total da vida.
No entanto, essa entrega completa ao plano do Pai, não foi uma perda nem um
fracasso: a obediência e entrega de Cristo aos projectos do Pai, resultaram em
ressurreição e glória. Em consequência da sua obediência, do seu amor, da sua
entrega, Deus fez dele o "Kyrios" ("Senhor" - nome que, no Antigo Testamento,
substituía o nome impronunciável de Deus); e a humanidade inteira ("os céus, a terra e
os infernos") reconhece Jesus como "o Senhor" que reina sobre toda a terra e que
preside à história.
É óbvio o apelo à humildade, ao desprendimento, ao dom da vida, que Paulo aqui faz
aos Filipenses e a todos os crentes: o cristão deve ter como exemplo esse Cristo,
servo sofredor e humilde, que fez da sua vida um dom a todos. Esse caminho de cruz
não levará - o próprio exemplo de Cristo o garante - ao aniquilamento; mas levará o
homem, indubitavelmente, à glória, à vida plena.

ACTUALIZAÇÃO

¨ Os valores que marcaram a existência de Cristo continuam a não ser demasiado
apreciados no séc. XXI. De acordo com os critérios que presidem à construção do
nosso mundo, os grandes "ganhadores" não são os que põem a sua vida ao
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serviço dos outros, com humildade e simplicidade, mas são os que enfrentam o
mundo com agressividade, com auto-suficiência e fazem por ser os melhores,
mesmo que isso signifique não olhar a meios para passar à frente dos outros.
Como pode um cristão (obrigado a viver inserido neste mundo e a ser competitivo)
conviver com estes valores?

¨ Paulo tem consciência de que está a pedir aos seus cristãos algo realmente difícil;
mas é algo que é fundamental, à luz do exemplo de Cristo. Também a nós é
pedido, neste dia em que somos convidados a contemplar a cruz de Cristo, um
passo em frente no difícil caminho da humildade, do serviço, do amor: será
possível que, também aqui, sejamos as testemunhas da lógica de Deus?

¨ O exemplo de Cristo garante-nos que o caminho da cruz, da entrega, do dom da
vida não é um caminho de "perdedores" e de fracassados: o caminho do dom da
vida, conduz ao sepulcro vazio da manhã de Páscoa, à ressurreição. É um
caminho que garante a vitória e a vida plena.

ALELUIA

Aleluia. Aleluia.

Nós Vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo,
Que pela vossa santa cruz remistes o mundo.

EVANGELHO – Jo 3,13-17

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos:
«Ninguém subiu ao Céu
senão Aquele que desceu do Céu: o Filho do homem.
Assim como Moisés elevou a serpente no deserto,
também o Filho do homem será elevado,
para que todo aquele que acredita
tenha n'Ele a vida eterna.
Deus amou tanto o mundo
que entregou o seu Filho Unigénito,
para que todo o homem que acredita n'Ele
não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo
para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por Ele».

AMBIENTE

O nosso texto pertence à secção introdutória do Quarto Evangelho (cfr. Jo 1,19-3,36).
Nessa secção, o autor apresenta Jesus e procura - através dos contributos dos
diversos personagens que vão sucessivamente ocupando o centro do palco e
declamando o seu texto - dizer quem é Jesus.
Mais concretamente, o trecho que nos é proposto faz parte da conversa entre Jesus e
um "chefe dos judeus" chamado Nicodemos (cfr. Jo 3,1). Nicodemos foi visitar Jesus
"de noite" (cfr. Jo 3,2), o que parece indicar que não se queria comprometer e arriscar
a posição destacada de que gozava na estrutura religiosa judaica. Membro do
Sinédrio, Nicodemos aparecerá, mais tarde, a defender Jesus, perante os chefes dos
fariseus (cfr. Jo 7,48-52). Também estará presente na altura em que Jesus foi descido
da cruz e colocado no túmulo (cfr. Jo 19,39).
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A conversa entre Jesus e Nicodemos apresenta três etapas, ou fases. Na primeira (cfr.
Jo 3,1-3), Nicodemos reconhece a autoridade de Jesus, graças às suas obras; mas
Jesus acrescenta que isso não é suficiente: o essencial é reconhecer Jesus como o
enviado do Pai.
Na segunda (cfr. Jo 3,4-8), Jesus anuncia a Nicodemos que, para entender a sua
proposta, é preciso "nascer de Deus" e explica-lhe que esse novo nascimento é o
nascimento "da água e do Espírito".
Na terceira (cfr. Jo 3,9-21), Jesus descreve a Nicodemos o projecto de salvação de
Deus: é uma iniciativa do Pai, tornada presente no mundo e na vida dos homens
através do Filho e que se concretizará pela cruz/exaltação de Jesus. O nosso texto
pertence a esta terceira parte.

MENSAGEM

No texto que nos é proposto, Jesus começa por explicar a Nicodemos que o messias
tem de "ser levantado ao alto", como "Moisés levantou a serpente" no deserto (a
referência evoca o episódio da caminhada pelo deserto a que se refere a nossa
primeira leitura - cfr. Nm 21,8-9). A imagem do "levantamento" de Jesus refere-se,
naturalmente, à cruz - passo necessário para chegar à exaltação, à vida definitiva. É aí
que Jesus manifesta o seu amor e que indica aos homens o caminho que eles devem
percorrer para alcançar a salvação, a vida plena (vers. 14).
Aos homens é sugerido que acreditem no "Filho do Homem" levantado na cruz, para
que não pereçam mas tenham a vida eterna. "Acreditar" no "Filho do Homem",
significa aderir a ele e à sua proposta de vida; significa aprender a lição do amor e
fazer, como Jesus, dom total da própria vida a Deus e aos irmãos (vers. 15). É dessa
forma que se chega à "vida eterna".
Depois destas afirmações gerais, o autor do Quarto Evangelho vai entrar em
afirmações mais detalhadas. O que é que significa, exactamente, a cruz de Jesus?
Como é que a cruz gera vida definitiva para o homem?
Jesus, o "Filho único" enviado pelo Pai ao encontro dos homens para lhes trazer a
vida definitiva, é o grande dom do amor de Deus à humanidade. A expressão "Filho
único" evoca, provavelmente, o "sacrifício de Isaac" (cfr. Gn 22,16): Deus comporta-se
como Abraão, que foi capaz de desprender-se do próprio filho por amor (no caso de
Abraão, amor a Deus; no caso de Deus, amor aos homens)... Jesus, o "Filho único" de
Deus, veio ao mundo para cumprir os planos do Pai em favor dos homens. Para isso,
incarnou na nossa história humana, correu o risco de assumir a nossa fragilidade,
partilhou a nossa humanidade; e, como consequência de uma vida gasta a lutar contra
as forças das trevas e da morte que escravizam os homens, foi preso, torturado e
morto numa cruz. A cruz é o último acto de uma vida vivida no amor, na doação, na
entrega. A cruz é, portanto, a expressão suprema do amor de Deus pelos homens. Ela
dá-nos a dimensão do incomensurável amor de Deus por essa humanidade a quem
ele quer oferecer a salvação (vers. 16).
Qual é o objectivo de Deus ao enviar o seu Filho único ao encontro dos homens? É
libertá-los do egoísmo, da escravidão, da alienação, da morte, e dar-lhes a vida
eterna. Com Jesus - o "Filho único" que morreu na cruz - os homens aprendem que a
vida definitiva está na obediência aos planos do Pai e no dom da vida aos irmãos, por
amor.
Ao enviar ao mundo o seu "Filho único", Deus não tinha uma intenção negativa, mas
uma intenção positiva. O messias não veio com uma missão judicial, nem veio excluir
ninguém da salvação. Pelo contrário, ele veio oferecer aos homens - a todos os
homens - a vida definitiva, ensinando-os a amar sem medida e dando-lhes o Espírito
que os transforma em Homens Novos (vers. 17).
Reparemos neste facto notável: Deus não enviou o seu Filho único ao encontro de
homens perfeitos e santos; mas enviou o seu Filho único ao encontro de homens
pecadores, egoístas, auto-suficientes, a fim de lhes apresentar uma nova proposta de
vida... E foi o amor de Jesus - bem como o Espírito que Jesus deixou - que
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transformou esses homens egoístas, orgulhosos, auto-suficientes e os inseriu numa
dinâmica de vida nova e plena.
Em resumo: porque amava a humanidade, Deus enviou o seu Filho único ao mundo
com uma proposta de salvação. Essa oferta nunca foi retirada; continua aberta e à
espera de resposta. Diante da oferta de Deus, o homem pode escolher a vida eterna,
ou pode excluir-se da salvação.

ACTUALIZAÇÃO

¨ João é o evangelista abismado na contemplação do amor de um Deus que não
hesitou em enviar ao mundo o seu Filho, o seu único Filho, para apresentar aos
homens uma proposta de felicidade plena, de vida definitiva; e Jesus, o Filho,
cumprindo o mandato do Pai, fez da sua vida um dom, até à morte na cruz, para
mostrar aos homens o "caminho" da vida eterna... O Evangelho deste Domingo
convida-nos a contemplar, com João, esta incrível história de amor e a espantar-
nos com o peso que nós - seres limitados e finitos, pequenos grãos de pó na
imensidão das galáxias - adquirimos nos esquemas, nos projectos e no coração de
Deus.

¨ O amor de Deus traduz-se na oferta ao homem de vida plena e definitiva. É uma
oferta gratuita, incondicional, absoluta, válida para sempre e que não discrimina
ninguém. Aos homens - dotados de liberdade e de capacidade de opção - compete
decidir se aceitam ou se rejeitam o dom de Deus. Às vezes, os homens acusam
Deus pelas guerras, pelas injustiças, pelas arbitrariedades que trazem sofrimento e
morte que pintam as paredes do mundo com a cor do desespero... O nosso texto,
contudo, é claro: Deus ama o homem e oferece-lhe a vida. O sofrimento e a morte
não vêm de Deus, mas são o resultado das escolhas erradas feitas pelo homem
que se obstina na auto-suficiência e que prescinde dos dons de Deus.

¨ Neste texto, João define claramente o caminho que todo o homem deve seguir
para chegar à vida eterna: trata-se de "acreditar" em Jesus. "Acreditar" em Jesus,
não é uma mera adesão intelectual ou teórica a certas verdades da fé; mas é
escutar Jesus, acolher a sua mensagem e os seus valores, segui-lo nesse difícil
caminho do amor e da entrega ao Pai e aos irmãos. Passa pelo ser capaz de
ultrapassar a indiferença, o comodismo, os projectos pessoais e pelo empenho em
concretizar, no dia a dia da vida, os apelos e os desafios de Deus; passa por
despir o egoísmo, o orgulho, a auto-suficiência, os preconceitos, para realizar
gestos concretos de dom, de entrega, de serviço que tragam alegria, vida e
esperança aos irmãos que caminham lado a lado connosco. A liturgia da Festa da
Exaltação da Santa Cruz convida-nos a percorrer, com Jesus, esse caminho de
amor, de dom, de entrega total que ele percorreu.
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