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Seja o melhor em nossa missão,vivendo uma vida de fé corajosa e
oferecendo tudo por amor.

Pe.  Jacob Nampudakam SAC

 
 

Macedônia do Norte: Tanto nos mapas de topografia  quanto do Catolicismo é
uma periferia.  Não é por acaso, então, que o papa Francisco foi o primeiro
pontífice a visitar esta nação e que um dos santos mais amados do mundo tenha
nascido em sua capital.
 
No dia 6 de maio, o Santo Padre desembarcou em Skopje, o berço de Santa
Teresa de Calcutá.  Na catedral da cidade, dirigindo-se  aos sacerdotes, às
famílias e aos religiosos, ele enfatizou  a importância de “não fazer o inventáio”.
E´claro, que são importantes a clareza conceitual e o ensinamento da Igreja,
mas tenhamos cuidado: não esqueçam o povo de Deus! Sujem as mãos, vão às 
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ruas, visitem as prisões, consolem os idosos, dêem uma bolacha a uma criança faminta. Façam como Madre
Teresa  fez!
 
Eu a ouvi  falar na praça da cidade de Goa, Índia, em 1980. Segurando o Rosário em suas mãos  - cercada
por pessoas de muitas religiões  -  ela disse simplesmente: “Deus amou o mundo e então enviou seu único
Filho Jesus Cristo”. Deus ama a todos vocês. Ele ama os pobre e os oprimidos. Cada um de nós foi criado à
sua imagem e semelhança.

Pallottines, India

Quando você ama os pobres, você
ama a Deus.

  O serviço aos pobres  é paz.  
É muito simples!

Todos ficaram edificados pelas palavras destes santos modernos. Uma mulher de Deus falou e todas as
pessoas a escutaram.  Madre Teresa fez uma evangelização por excelência através de todo o seu
testemunho de vida, uma missão levada a cabo por uma cristã, por uma Irmã católica e, acima de tudo, por
um outro ser humano .
 
A simplicidade da verdade  da  mensagem do Evangelho é mais  uma vez  mostrada através das palavras do
 Juízo Final: “Eu estava com fome e vocês me deram de comer; eu estava com sede e me deram de beber; eu
era  estrangeiro e me receberam em sua casa; eu estava sem roupa e me vestiram; eu estava doente e
cuidaram de mim; eu estava na prisão e vocês  foram me visitar” (Mt 25, 35-36).
 
Enquanto você fizer isto, você é abençoado. E todos aqueles que não o fizerem serão julgados indignos do
Reino de Deus. Não há grandes questões filosóficas ou teológicas, mas apenas  o teste do amor fraterno,
motivado pelo amor de Jesus.  O amor é a nossa missão.
 
Visto que Deus é amor, aquele que permanece  em  Deus  comunicará  e viverá esse amor, amor que é Deus.
O amor é vida.  A salvação prometida por Jesus é a plenitude da vida divina.  E quão doce é isto! O permitir
que outros participem e compartilhem deste Amor Divino  -  que é a vida em plenitude -  é a missão de todo
cristão, de todo ser humano.  Como cristãos , o amor divino em sua perfeição é  o Filho de Deus  Encarnado.
 Isso significa dar e viver em Jesus, o caminho, a verdade e  a vida. Nossa missão.

Discurso do Santo Padre 
Catedral de Skopje
Tradução e foto: www.Vatican.va

Há situações – e não são poucas – em que sentimos necessidade
de fazer contas à vida: começamos a olhar quantos somos... e
somos poucos; os meios que temos... e são poucos; depois vemos
a quantidade de casas e obras a sustentar... e são demasiadas!
Poderíamos continuar a enumerar as múltiplas realidades em que
experimentamos a precariedade dos recursos que temos à
disposição para levar por diante o mandato missionário que nos
foi confiado. Quando isto acontece, parece que o saldo do
balanço apareça «em vermelho», seja negativo.
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É verdade que o Senhor nos disse: se queres construir uma torre, calcula as despesas; «não suceda que,
depois de assentar os alicerces, [tu] não a possas acabar» (cf. Lc 14, 29). Mas, o «fazer as contas» pode-
nos levar à tentação de olhar demasiado para nós próprios e, curvados sobre as nossas realidades, sobre
as nossas misérias
 
Irmãos e irmãs, «fazer as contas» é sempre necessário, quando nos pode ajudar a descobrir e aproximar
de muitas vidas e situações que todos os dias sentem dificuldade em fazer quadrar as contas: famílias que
não conseguem continuar, pessoas idosas e sozinhas, doentes forçados a estar na cama, jovens tristes e
sem futuro, pobres que nos lembram o que somos, isto é, uma Igreja de mendigos necessitados da
Misericórdia do Senhor. Só é lícito «fazer as contas», se isto leva a mover-nos tornando-nos solidários,
atentos, compreensivos e solícitos em abeirar-nos das fadigas e precariedade em que vivem submersos
muitos dos nossos irmãos necessitados duma Unção que os levante e cure na sua esperança.

como a precariedade duma pessoa, ungida pelo
Senhor, tenha sido capaz de impregnar tudo,

Só é lícito fazer as contas para exclamar com força e
implorar com o nosso povo: «Vinde, Senhor Jesus!» Gostava
de o repetir juntamente convosco: «Vinde, Senhor Jesus!» 
 
Não quero abusar da imagem de Madre Teresa, mas esta
terra soube dar ao mundo e à Igreja, precisamente nela, um
sinal concreto de 

quando o perfume das Bem-aventuranças se espalha sobre os pés cansados da nossa humanidade. Quantos
foram tranquilizados pela ternura do seu olhar, confortados pelas suas carícias, levantados pela sua
esperança e alimentados pela coragem da sua fé, capaz de fazer sentir aos mais abandonados que não
estavam abandonados por Deus! A história é escrita por estas pessoas que não têm medo de gastar a sua
vida por amor: sempre que o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim mesmo o fizestes
(cf. Mt 25, 40).

Com frequência, cultivamos fantasia sem limites pensando
que as coisas seriam diferentes, se fôssemos fortes, se
fôssemos poderosos ou influentes. Mas o segredo da nossa
força, poder e influência, e até da juventude, não estará
porventura noutra parte que não no facto de «quadrarem as
contas»?
 
Muitas vezes gastamos as nossas energias e recursos,

as nossas reuniões, debates e programações para

manter abordagens, ritmos, perspetivas que não só não

entusiasmam ninguém, mas não conseguem sequer levar

um pouco daquela fragância evangélica capaz de

confortar e abrir caminhos de esperança, e privam-nos

do encontro pessoal com os outros.

Foto: L'Osservatore Romano 



S E J A  S A N T O !

omo são justas estas palavras de Madre Teresa:

www.WeAreAMission.org@WeAreAMission beholy@weareamission.org

«aquilo de que não preciso, pesa-me»!
Deixemos de lado todos os pesos que nos separam da missão e impedem que o perfume da
misericórdia alcance o rosto dos nossos irmãos. Uma libra de nardo foi capaz de impregnar tudo e
deixar uma marca inconfundível.
 
Não nos privemos do melhor da nossa missão, não apaguemos as palpitações do espírito.

Inesquecível é a cena descrita no Apocalipse: “Olha que Eu estou
à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Eu
entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo” (3, 20).
Esboça-se assim uma casa que abriga no seu interior a presença
de Deus, a oração comum e, por conseguinte, a bênção do
Senhor» (Francisco, Exort. ap. pós-sinodal Amoris laetitia, 15).
Desta forma, dais vivo testemunho de como «a fé não nos tira do
mundo, mas insere-nos mais profundamente nele» (Ibid., 181). Não
a partir daquilo que nós gostaríamos que fosse, não como
«perfeitos», não como imaculados, mas na precariedade das
nossas vidas, das nossas famílias ungidas cada dia na confiança
do amor incondicional que Deus tem por nós.

Confiança que nos leva a desenvolver algumas dimensões importantes, mas tão esquecidas na sociedade
desgastada por relações frenéticas e superficiais: as dimensões da ternura, da paciência e da compaixão
para com os outros. E gostaria de assinalar aqui a importância da ternura no ministério presbiteral e também
no testemunho da vida religiosa.
 
Quando não se vive em família, quando não há a necessidade de acariciar os próprios filhos,  existe o perigo
de o coração se tornar um pouco «solteirão». E mais, há o perigo de que o voto de castidade das irmãs e
também dos sacerdotes celibatários se transforme em voto de «solteirões». Fazem tanto mal uma irmã
«solteirona» ou um padre «solteirão»! Por isso, apelo à ternura. Hoje tive a graça de ver irmãs com tanta
ternura: quando fui ao Memorial de Madre Teresa, vi com que carinho as religiosas cuidavam dos pobres.

Sempre com aquela doçura do Evangelho que sabe acariciar as almas.
Retomo uma palavra que disse o nosso irmão: ele falou de carreirismo.
Quando na vida sacerdotal, na vida religiosa entra o carreirismo, o
coração torna-se duro, ácido, e perde-se a ternura. O carreirista ou a
carreirista perdeu a capacidade de acariciar.
 
Sempre me apraz pensar em cada uma das famílias como «ícone da
família de Nazaré, com o seu dia-a-dia feito de fadigas... Elas são
capazes, graças à fé acumulada ao longo das lutas diárias, de
«transformar um curral de animais na casa de Jesus, com uns pobres
paninhos e uma montanha de ternura» (Francisco, Evangelii gaudium, 286).

Por favor: ternura. Nunca ralheis. Água benta, nunca vinagre!

Pallottines, Vietnam

http://www.facebook.com/weareamission
http://www.twitter.com/weareamission

