
REFLEXÃO  BÍBLICA           -         33º.   DOMINGO    COMUM          -       Ano  C     -    17.11.2019       

                           Todos   vos   odiarão   por   causa   de   mim ...   mas   não   perdereis   um   só   fio   de   cabelo !  

 

 

Evangelho:        Lc   21,   5 - 19              É  permanecendo  firmes  que  ireis  ganhar  a  vida ! 

 

1.   Uma   nova   história  =    fio  condutor   de   Lucas .       Lucas,   ao   escrever   o  evangelho   

e   os   

       Atos,   tem  um  fio  condutor   que  permeia  as duas  obras :   trata-se   da   nova   

história   

      que   Jesus   inaugurou   com   os   pobres   e   oprimidos  (ev.)   e   que   continua   na  

prá- 

      xis   dos   primeiros   cristãos  (Atos  dos  Apóstolos) .         A   nova   história   não   passa   

pelos    

       poderosos   deste   mundo,   que    perseguem   Jesus   e   seus   discípulos .   

 

2.   "Discurso   escatológico".      Em   Lucas  20,    o  Mestre   enfrenta   os   que   

defendem   o   

        sistema   injusto   e   estão   à   procura   de   um   pretexto   para   condená-lo . 

        No   capítulo  21  ( vv.5-36)   o   evangelista   apresenta   o   fim   desse   sistema  e   

a   ca-   

        minhada   resistente   dos   que   aderiram   a   Jesus   para   construir   com   ele    

histó- 

        ria   e   sociedade   novas .     Esses   versículos   foram   chamados   de   "discurso   

esca- 

         tológico".      O  autor   escreve   em   estilo   apocalíptico,   forma   privilegiada,   

naquele    

        tempo,    para   suscitar   ânimo   e   resistência   nos   momentos   em   que   os   

conflitos    

        se   tornam   mais   agudos . 

 

3.   Veremos :      a.   o   fim   do   sistema   injusto     -   vv. 5-6 

                           b.   o   discernimento   em   tempos   de   tribulação     -   vv.   7-11 



                           c.   a  resistência  inteligente  desmonta  os  sistemas  de  morte     -   vv. 

12-19 

 

               a.    o   fim   do   sistema   injusto     -   vv. 5-6 

 

4.  Animar   a   resistência   dos   que   são   perseguidos .    Quando   Lucas   escreveu   o   

Evan- 

     gelho,   Jerusalém   e   o  Templo   já   haviam   sido   destruídos   pelos   romanos.   
Aquele   

     sistema   opressor     -  instalado   no  Templo   e  sustentado   pelo  Sinédrio  que   levou   

Jesus   à   morte    

     e  perseguiu   os   primeiros   cristãos  -   havia   acabado .        É   próprio  da   linguagem   

apo-  

    calíptica   tomar   fatos   passados   e   mostrá-los   como   ainda   não   acontecidos,    

com    

    a   finalidade   de   animar   a   resistência   dos   que   são   perseguidos   diante  de  

novos       

    conflitos. 

 

5.   Cedo   ou   tarde   todos   os   sistemas   iníquos   virão   abaixo .       Disso   nasce   uma  

cons-  

      tatação :   a   comunidade   cristã   que,    -  a  exemplo  do  Mestre,  -    pôs   o   centro   

de   aten- 

      ção   nos   pobres   e   oprimidos,    sobrevive    àquela    catástrofe    que   se   abateu   

sobre   o   

      suporte   da   sociedade   injusta,   ou  seja,    sobrevive   à   destruição   do   Templo   

e   de   

      Jerusalém .     Assim,   a   perspectiva   futura   fica   aberta :   cedo    ou    tarde    

todos    os     

      sistemas   iníquos   virão   abaixo .         Resta   saber   até   quando   continuará   a   

sucessão 

      desses   sistemas . 

 

               b.    o   discernimento   em   tempos   de   tribulação     -   vv.   7-11 



 

6.   Quando   e   qual    é    o    sinal  ?         Os   ouvintes   do   Mestre   querem   saber    
QUANDO    

      os   sistemas   de   morte   vão   deixar   de   existir,    e   qual   vai   ser   O    SINAL   de   

que    

      essas   coisas   estão   para   acontecer  (v.7) .             Mas   Jesus   não   veio   

satisfazer   a    

      curiosidade   das   pessoas.    Ao   QUANDO   ele   responde   com   um   convite   ao   

discer-   

      nimento:   "cuidado   para   não   enganarem   vocês,   porque    muitos   virão   em   meu   

nome,   

      dizendo :   'sou   eu !' ,   -   e   ainda :   'o   tempo   chegou !'     Não   sigam   essa   gente !"  
(v.8) . 

 

7.   Discernir !        O   discernimento   supõe   posicionamento   diante   das   catástrofes   

des- 

      critas   nos   vv. 10-11 :   

 

 

 

 

      -   em  primeiro  lugar ,   elas   não   são   o   fim   do   mundo ;   

 

      -   em  segundo   lugar,   expressam   o   desejo   latente   nos   povos   por   liberdade   e   

vida:              

                                              um   povo   lutará   contra   outro   povo ,   um   país   atacará  

ou- 

                                              tro   país" (v.10) .      Além   disso,   essa   afirmação   de   Jesus   

quer    

                                                  mostrar   que   os   sistemas   baseados   na   força   e   na   

intimidação 

                                                  acabarão   se   destruindo .    

 



      -  Em  terceiro   lugar,     fazem   nascer   a   esperança   numa   sociedade   fraterna   e   

justa .      

                                               De  fato,    na   linguagem   apocalíptica ,   os   abalos   

cósmicos   

                                               (terremotos,  etc.)    não   são   anúncio   de   catástrofes   

naturais .     

                                               Pelo  contrário,   são   indicações   de   que   algo   totalmente    

novo    

                                                   está   sendo   gestado   na   história,    e    esse   novo   não   

tardará 

                                              em   se   manifestar . 

 

               c.    a  resistência  inteligente  desmonta  os  sistemas  de  morte     -   vv. 12-19 

 

8.   Resistir !     "Antes  que  essas  coisas  aconteçam,   vocês   serão   presos  e  

perseguidos ;   

                           serão   entregues   aos  tribunais  dos  judeus   e   postos   na  prisão ;   

serão   

                           levados   diante  de  reis  e  governadores  por  causa  do   meu  nome" 
(v.12).    

     

        8.1.   A   resistência   inteligente   dos   discípulos   de   Jesus    tem   poder    de   

desmontar   os    

                sistemas   que   geram   opressão   e   morte .      

 

        8.2.   Escrevendo   o   evangelho,   Lucas   tem   presente   o   que   já   aconteceu  

com   as   

                primeiras  comunidades :   os   discípulos   diante   do   Sinédrio,   a   morte  de   

Es- 

                tevão   e   Tiago,   a   resistência   de   Paulo,  etc. .           Esses    acontecimentos ,     

-   

                apesar   de  terem   custado   a   vida   de   alguns,   -   apontam   para   a   nova   

socieda- 



                 de    que   vai   tomando   corpo :  "assim  vocês  poderão   reafirmar  sua  fé" 
(v.13) . 

 

        8.3.    A   resistência   dos   cristãos   há   que   ser   inteligente    e   cheia   de   

esperança ,   

                pois   Jesus   está   com   eles,   dando-lhes   uma   linguagem   à  qual   nenhum  

ini-   

                migo   poderá   resistir   ou   rebater  (v.14) . 

 

9.   Resistência     solidária  -  realista  -  esperançosa .     Isso   faz   lembrar   a   criatividade   

de     

      nossos   movimentos  populares   que   geram  uma  sociedade   alternativa  com   

seu  mo-  

      do    de   ser   e   agir .   

 

      -   Há   que   ser,   também,   uma   resistência    solidária   na   comunidade   dos   que   

têm   fé,    

           a   nova   família   de   Jesus   ( cf. 8,21:  "minha   mãe   e   meus   irmãos   são   aqueles   

que  ouvem      

            a  Palavra  de  Deus   e   a   põem   em  prática" ),   pois   os   cristãos   correm   o   

risco  de   ser   

          entregues   pelos  familiares (v.15) .     

 

      -   É,   ainda,   uma   resistência   realista ,     consciente   de   que   "todos   vão   odiá-

los   e     

          matar   alguns   de   vocês"  (vv.16-17) .   

 

       -   Há   que   ser,    finalmente ,    uma    resistência     esperançosa ,      pois    é   

permanecendo   

            firmes   que   iremos   ganhar   a   vida  (v.19) . 

 

 



1ª.  Leitura:      Ml   3,  19 - 20a       -     Para  vós  que  temeis  o  meu  nome,  nascerá  o  sol  da  

justiça ! 

 

10.   Decepção   com   a   realidade   da   volta   do   exílio .    Malaquias    é   o   profeta  do   

pós- 

        exílio (séc.V a.C.) .     Voltando   do   cativeiro   na   Babilônia,   o   povo   de   Deus   

espe- 

 

 

 

        rava   viver   tempos   novos   de   justiça   e   fraternidade,    na   linha   daquilo   

que   a-  

        nunciaram   os   profetas   exílicos .    Mas  a  realidade   encontrada   repetia   os   

esque- 

        mas   opressores  que  levaram  o  povo  de  Deus   à  perda  da   terra   e   da   

liberdade . 

 

11.   Opressão   interna   e  externa .       As   injustiças   se   avolumaram   outra   vez .     

Havia   

        opressão   interna,    por   parte   dos   poderosos,    e   externa,   por  conta   do   

Império   

        Persa .              Daí   a   grande   tentação   dos   que   permaneciam   fiéis   ao   

nome   de    

        Javé :   "vamos   fazer   como   os   injustos,   pois  os  que   praticam   a   injustiça  

pros-  

        peram,   tentam   a   Deus   e   ficam   impunes"  ( 3,15;  cf. Sl 73,1-5 ) . 

 

12.   Corrupção    e   impunidade    deseducam !  ...     Corrupção    e    impunidade    

deseducam   o   

         povo   no  que   diz   respeito   à   justiça,   liberdade   e   fraternidade .         E  isso   é   

muito   

        mais   dramático   quando   se  tem   a   impressão  de   que   Javé ,   o   Deus   

libertador,    



        não   toma   conhecimento   dessas   coisas .           Aí   surgem   os   defensores   de    

um    

        Deus   tolerante,    escondido   sob   os   véus   da   misericórdia   ou   paciência,    

porém,     

        a   sensação   dos   sofredores   é   de   que   Deus   esteja   sendo   omisso   ou   

conivente 

        com   a   impunidade . 

 

13.   O  Dia  de  Javé .     Malaquias    crê   que    a    tolerância   de   Javé    chegou   ao   fim .     

E   

        por   isso   anuncia,   -  na  linha  do  profeta  Amós,  -    o   Dia   de   Javé ,     dia    em   

que    a   

         impunidade   vai   acabar    e   a   justiça   triunfará .           Ele   compara   o   Dia   de   

Javé     

         como   um   fogo   devorador,   diante   do   qual   os   arrogantes   e   malfeitores    

serão    

         como   palha (v.19a) .      O   anúncio   do   profeta   tem   o   aval   divino .       Por  

isso   é    

         que   ele   fala   em   nome   de   Javé   dos   exércitos,  que   não  deixará   para   os  

cor-  

         ruptos   e   opressores   nem   raiz   nem   ramagem (v.19b) .      A   impunidade   vai   

acabar     

          para   sempre ! 

 

14.   Arrogantes - malfeitores    x    tementes   a   Javé .          Os   versículos    em  questão    

opõem     

         os   arrogantes    e   malfeitores     aos   que    temem   o   nome   de   Javé.           Para    

estes   

        nascerá   o   sol   da   justiça,    trazendo   saúde   em   seus   raios  (v.20a) .      É   a   

espe- 

        rança   de   uma    sociedade    nova    nascida    do    Deus   da   Aliança    que   

caminha    

        com   os   que   lutam   pela   justiça   e   liberdade .          Ela   já   desponta   no   

coração    



        e   nos   gestos   dos   que   resistem ;     toma   corpo   nas   pequenas   vitórias   de   

cada    

        comunidade ;     já   arde   e   consome   a   palha   que   são   os   injustos,   até  

consumi- 

         los,   sem   deixar   deles   raiz   ou   ramo . 

 

 

2ª.  Leitura:        2Ts   3,  7 - 12          -      Quem   não   quer   trabalhar,    também   não   deve   

comer ! 

 

15.   Trabalho   e   justiça   social .        O   trecho   2 Ts  3,6-12   é   um   dos   textos   do   

Novo   

        Testamento   mais   adequados   à   reflexão   em  torno   do   tema   "trabalho   e   

justiça   

         social".     O  v. 11   nos   informa   que   em   Tessalônica   "há   alguns    que    vivem    

à    

          toa,    muito   ocupados    em    não    fazer    nada".      É  possível   encontrar   os   

motivos 

         pelos   quais   essas   pessoas   viviam   na   ociosidade . 

 

16.   Ociosos ,    por   quê ?      Em   primeiro   lugar,   a   explicação   tradicional :    diante   

da       

        possibilidade   da   vinda   iminente   do   Senhor,    alguns   membros    da   

comunidade    

        optaram   por   abandonar   suas   atividades,   vivendo   à   cata   de   

especulações,   in-  

        comodando   a   vida   dos   outros   e   comendo   o   pão   às   custas   dos   irmãos 

. 

        A   segunda   possibilidade   parte   da   constatação   de   que    na   sociedade   

grega   o   

        trabalho,   sobretudo   o   manual,    era   tido   como   tarefa   de   escravos . 

 

17.   Paulo   se  apresenta   como   exemplo .           Diante   disso,   Paulo   se   apresenta   

como     



        exemplo   a   ser   imitado .            Nessa   cidade,   trabalhou   de   dia    para   o   

próprio   

 

 

 

        sustento,   dedicando-se   à   noite   ao   anúncio   do   Evangelho :   

                "não   temos   vivido   entre   vocês   na   ociosidade .      De    ninguém    

recebemos    

                 de   graça   o   pão   que   comemos .     Pelo  contrário ...   trabalhamos   de   

noite   

                  e   de   dia,    para   não   sermos   pesados   a   ninguém   de   vocês"  ( vv.7b-8 ) . 

         Já   anteriormente,    por   ocasião   da   fundação   da   comunidade,    ele   deixara   

essa    

         norma :  "quem    não    quer    trabalhar ,    também    não    deve    comer"  (v.10b) ,    e   

isso    

         sabendo   que   ele   poderia,   (-  a   mando   do   Senhor  -  cf.  Mt 10,10  -),    viver   às   

custas   

         da   comunidade   (- cf.  também  1 Cor 9 -) . 

 

18.   Trabalho   =   paz   social .     Para   Paulo,   -   que   ordena   aos   ociosos   uma   

ocupação     

        para    não    viver    dependendo    dos    outros ,    o    trabalho    se    reveste    de    

grande     

        importância    para    a    paz    social .  

    

          18.1.   Como   em  Tessalônica,   também   hoje   há   quem   viva   de   rendas,    

dividen- 

                   dos   e   benesses     às   custas   da   exploração    de   mão   de   obra   

barata,   do   

                   trabalho   escravo,   dos   salários   de   fome,   etc.  . 

 

          18.2.   E   o   que   acontece ?     O   assalariado   brasileiro   trabalha,   mas   não   

conse- 



                   gue   ganhar   o   pão .    O   excesso   de   trabalho    lhe    rouba    o    lazer    

e    a    

                   possibilidade   de   convívio   social   estável .          Para   que   produza   mais   

se   

                   lhe   dá   um   lanche,    que   depois   é   descontado   de   outras   formas  ...       

E   

                   assim   a   pirâmide   cresce   sempre  mais   na   base,   sustentando   no   

topo   os    

                   especuladores,   investidores   e   atravessadores .    

 

           18.3.    Paulo   afirmava   que   "quem   não   trabalha   também   não   deve   comer",    

mas     

                     o   povo   retruca :   "nós   trabalhamos,   mas    não   comemos",    e    isso    
por- 

                       que   a    ganância    dos    governantes    opressores    e    dos    poderosos,    -   

dentro     

                       e    fora    do    país,    não    tem    medida . 

 

19.   Trabalho  =  meio    para    todos    igualmente    ter    acesso    aos    bens    da    vida .     

Onde    

        encontrar   uma   saída    contra   o   roubo   institucionalizado   da   mão   de  obra   

assa-   

         lariada ?     É   hora   de   insistir   na   necessidade   de   trabalhar,   ou   na   justa  

distri-   

         buição   de   renda ?     Ou   nos  dois ?               

         Para   Paulo,    o   trabalho   não   era   simples   questão     para    ocupar    as    pessoas 

,    e      

         sim    o   modo   de   atingir   aquele   tipo   de   sociedade     onde    todos    tem    acesso    

aos    

          bens   da   vida :    "quem   roubava,   não   roube   mais ;    ao   contrário,   ocupe-se   

tra- 

         balhando    com   as   próprias   mãos    em   algo   útil    e    tenha   assim    o   que    

re-   

         partir   com   os   pobres"   ( Ef. 4,28 ) . 



 

 

R e f l e t i n d o   . . . 

 

 

1.   O   julgamento   de   Deus   é   justo ,   não   favorece   ninguém .        A   liturgia   de   hoje    

      aborda   o   tema    do   julgamento,   mostrando   que   Deus   não   pode   ser    manipula- 

      do    nem    comprado .      O   julgamento   de   Deus   não   favorece   uns   em   detrimento  

      de   outros .    Por   isso,   quem   clama   por   justiça   verá   que   ela   acontecerá .        

      No   entanto,   em   Deus   justiça   e   misericórdia   andam   juntas   e   não   são   contra-    

      rias   uma   à   outra .       Deus   é   justo   sendo   misericordioso,    e   é   misericordioso 

      sendo   justo . 

 

2.   Último  dia   =   dia  do  Senhor .    O   tema   do   julgamento   está   vinculado   ao   último   

      dia .        Muitas   pessoas   temem   falar   sobre   esse   assunto,   mas   a   liturgia   nos   

      adverte   que    é   necessário   estar   sempre   preparados,   pois    não    sabemos    nem    

      o   dia   nem   a   hora    em   que   o   Senhor   virá .           A   ênfase   dos   textos    não   

 

 

 

  

      está   nas   catástrofes,   desastres   e   cataclismos    mas    focaliza    a   ação   de   Deus     

       na   destruição   do   mal,    na    implantação    da    justiça    sobre    a    terra   e    na   ação    

       dos   cristãos   em   dar   testemunho   da   fé . 

 

3.   Perspectiva   do   fim   do   mundo.    Para   a   Igreja   de   Lucas,   exposta   à   persegui- 

      ção   (- perigo  de  fora -)     e    à   apostasia  (- perigo  de  dentro -) ,    a    perspectiva    do    fim    

       deve   servir   como   incentivo   à   firmeza   na   profissão   da   fé .          As   perseguições    

      são   o   prelúdio   do   juízo   de   Deus   sobre   a   História,   quando   ele   fizer   justiça     

      aos   justos    e   destruir   os   ímpios  (I leit.) .               Já    a   destruição   de   Jerusalém ,   

      (- alguns   anos   antes -) ,   foi   um   sinal   "forte",   apontando   o   fim   da   História  (ev.) .            



      Assim   também   as   aflições   do   tempo   presente    mostram   a   fragilidade   da   vida .    

 

4.   Mas  os  cristãos  não  precisam  temer :    o   Espírito,  -  a  força  e  inteligência  de  Deus,  -   

      está   com   eles,   para   se   defenderem .     Quem   ficar   firme,   salvar-se-á .         Uma    

      idéia   secundária,   no  evangelho,    é   a   advertência   de   não   correr   atrás   de   qual-  

      quer   um  (-  por   causa   da   impaciência -) .          Em    Atos  5,37,   Lucas   mesmo    lembra     

      Judas,   o   Galileu   e   Teudas ;   podemos   também   pensar   na   revolta   judaica   de    

      66  d.C. .           Cansados   de   esperar   a   parusia,    os   cristãos   eram   tentados    a    

      seguir   pretensos   movimentos   messiânicos .           Lucas   exorta-os   a   só   esperar    

      Jesus   Cristo   glorioso,   e   entretanto,   ser   suas   testemunhas   no   mundo . 

 

5.   Também   somos   imediatistas !    A   mensagem    é   ainda   válida .   Também   nós  es- 

      tamos   na   tentação   de    querer   ver   acontecer   o   Reino   definitivo   de   Deus   diante   

      dos   nossos   olhos   e   de   correr   atrás   dos   messianismos   modernos :   os   maravi- 

      lhosos   mundos   novos   da   tecnocracia,   da   burocracia,   do   materialismo   prático, 

      do   livre   mercado ;    e,   ultimamente,   as   novas   formas   de   alienação   religiosa  e 

      pseudo-mística .  

 

      Contra   todas   essas   tentações   precisamos  da  firmeza   permanente,   que   só   o   Es-   

      pírito   do   Cristo   nos   pode   dar .         Aprofundando,   -  pela   oração   e   pela   incansá- 

      vel   prática  da  verdadeira  caridade,  -   o   nosso   espírito,   e   comungando   com   o   de    

      Cristo,   enfrentaremos   com   firmeza    tudo   aquilo   que   pretende   ser   palavra    ou   

      instância   última   e   não   o   é !   

 

6.   Nada  na   vida   é   soberano  ...     só   Deus   é   o   Senhor   da   História .     E   nada   im- 

      pede   que   vejamos,   como   Jesus   e   seus   contemporâneos,  nas   cidades   destruídas 

      e   nos   impérios   desarticulados    os   sinais    de   que    nenhuma    instância    humana 

      é   soberana   e   está   acima   de   tudo,   mas  que   só   Deus   é   o   Senhor   da   História.                

      Podemos   até   tentar  tirar   a   força   desses   impérios,   para   o   bem   da   justiça   e        

      das   pessoas,   -  sem   contudo,   pensar   que,    com   isso,   estaremos   decidindo   o 

      sentido   final   da   História .         Pois   todo   nosso   agir   é   provisório,   embora   neste     



      provisório   se   encarne   o   eterno :    o   Reino   do   amor    de   Deus   ( -   por   isso ,   não    

      o   ódio   ou   a   vingança,   mas   o   amor   deve   pautar   nossa   práxis   histórica -) . 

 

7.   Vivemos   no   provisório   e   do   provisório   em   busca   do   definitivo !        Ora,   existe   

      também   o   perigo   de   cruzar   os   braços,   dizendo :   "se   tudo   o   que   fazemos   é    

       provisório,   então,   de   que   adianta ?"                Quem   raciocina   assim,   não   deveria 

      comer,   pois   dentro   de   cinco   horas   vai   ter   fome   de   novo !            É   mais   ou    

      menos    o   que   Paulo   responde   aos   tessalonicenses    que,    -  sob   alegação   da    

      proximidade   da   Parusia, -   passam   seu   tempo   numa   alienada  (ou   muito   esperta !)    

      desocupação :   "quem   não   trabalha,   não   coma".      

 

8.   O  provisório   tem   seu   valor .      O  provisório   deste   mundo  ( aliás,   o   mundo   não   po-   

       dia   ser   diferente   já   que   é   matéria,    e   esta,    por   natureza,   finita,   relativa )    tem   seu   valor.        

      RELATIVO,   decerto,   mas   REAL .        É   a   encarnação   de    nossa   aspiração   à    justiça  

        de   Deus   que   tem   a   última   palavra .    Trabalhar   neste   sentido,   dia   após   dia,   

       eis   a   firmeza   permanente,   o   serviço   do   servo   fiel  ( oração  do  dia ) . 

 

9.   TRABALHAR ?     Paulo  mesmo   deu   o   exemplo   do   trabalho   para   o   próprio   sus- 

 

 

 

 

      tento,   para   não   ser   um   peso   para   ninguém .      Podemos   pensar   também   no    

      trabalho   como   meio   de   sustentação   da   comunidade   humana ,   trabalho   cientí- 

      fico,   econômico,   político,   cultural,   em   uma   palavra :   trabalho   em  todos  os  se-    

      tores   da   comunidade  humana,   até   que   ela   chegue   ao  ponto  definitivo   e   irre-    

      versível,   que   Deus   determina . 

 

10.   Para   que   tanto   esforço   se   tudo   volta   ao   que   era   antes ?      Há   pessoas   que   

        dizem :    não   adianta   mudar   as   estruturas,   pois   logo   se   corrompem   de   novo .     

        Lembrando   Paulo,   respondemos :    quem   diz   isso,   também   não   deve   comer,     



        pois   logo   ficará   com   fome    de   novo .         Ora ,   os   tessalonicenses   que   não   

        trabalhavam ,    não   deixavam   de   comer .    Os   que   não   querem   lutar   por   es- 

        truturas   melhores,   não   deixam   de   aproveitar    -  e   como !  -    da   existência   de     

        estruturas    socioeconômicas ! 

 

11.   E   o   fim   do   mundo   não   chegou ! ...       Com   o   ano   2000,    o   (- esperado! -)   fim    

        do   mundo   não   chegou  ...     Que   decepção !!!     Nem   com   o   ataque   contra   o   

        centro   comercial,    o   World  Trade   Center   de   Nova   Iorque    em   2001 .    

   

          11.1.   No  evangelho,  Jesus   anuncia   a   destruição   de  Jerusalém   e   do  seu  ma- 

                   gnífico   templo .        Para   muitos   judeus   dizer   isso   era   a   mesma   coisa   

                   que   anunciar   o   fim   do   mundo .  O   primeiro   templo  (- o de  Salomão -)   fora   

                       destruído   em   586 a.C. .      Dizer   que   também   o   segundo   templo  (-  cons-      

                       truído  em  515 a.C -)   seria   destruído   era   como   anunciar   o   fim   do   mundo .  

  

          11.2.  Jesus   porém,   não   considera   isso   o   fim   do   mundo,    mas   um   sinal   de   

                   que   tudo   passa,   mesmo   o   sistema   religioso   mais   venerado,    a   civiliza-  

                 ção   mais   preciosa .       Só   não   passa   o   que   ele   ensina   por   sua   vida   e    

                   sua   palavra .    "MINHA   PALAVRA   NÃO   PASSARÁ" (Mt  24,35) .    

 

          11.3.   Para   os  cristãos,   as  vicissitudes   da  queda   de   Jerusalém    significam   um   

                  tempo   de   provação    mas   também    de   fortalecimento   da   fé    e   de   tes- 

                  temunho .       Na   firmeza   da   fé,    ganharão   a   vida   eterna.      Na   certeza     

                  de   que   Ele   tem   a   última   palavra,   para   a   qual    se   preparam   com   o   

                  coração   desperto,   na   fidelidade   do   dia  a   dia,    como   também    na   per- 

                  seguição . 

 

12..   O   cristão   se   agarra   com   toda   força   no   Cristo   Ressuscitado !    Ora ,   não   po-  

         demos   negar   que   estamos   seriamente   confrontados   com   a   possibilidade   do    

         fim   de   uma   civilização .      As   armas   de   guerra,    a  poluição,    a   depredação   

         da   natureza,    a   incontrolabilidade  da   própria   ciência   ...      são   bombas-relógio    



         que    podem   explodir   a   qualquer   hora .      Contudo,   não   são   razão   de   deses- 

          pero .     O   cristão   há   de   ver   em   tudo   isso   um   desafio   para   a   sua   firme- 

         za .    "O   mundo   pode   cair   aos   pedaços,    mas   eu   não   vou   desistir   daquilo 

         que   Jesus   me   ensinou"   -    assim   é   que   devemos   pensar . 

 

13.   Uma   atitude  egoísta   que    se    espalha ...    Certos   cristãos   de   mentalidade  muito   

        individualista,  dizem :   "a   sociedade   como   tal   já   não   pode   ser   salva ;   o  úni-  

        co   que   podemos   fazer   é   cada   qual   salvar   sua   alma" .   Tal   atitude   é  irres-    

        ponsável .   

    

         13.1  .  Exatamente   diante   da   ameaça   do   colapso   de   nossa   civilização   é    que    

                    devemos   engajar-nos   para   construir   desde  já   o   início   de    uma    nova   ci- 

                    vilização,     mais   justa   e    mais  fraterna,    mais    respeitosa    também   para    

                  com    as   possibilidades   que   Deus   colocou    nas   mãos   do   ser   humano.  

 

          13.2.   Assim   fizeram    os   primeiros   cristãos.      Diante   dos   ameaçadores    sinais    

                  dos   tempos,   não   cruzaram   os   braços ,    mas    construíram   as   suas   co- 

                  munidades   que,   -  depois   da   desintegração   do   mundo   de   então,  -   se   tornaram   

                  semente    de   uma   nova   era    aqui   na   terra,    além   de   abrirem   as   por- 

                  tas   para   a   vida   com   Deus   na   eternidade . 

 

 

14.   O   dia   de   eu   me   encontrar   com   o   Senhor .          O   dia   do   Senhor   não   é   um    

         dia   de   pavor,   mas   de   esperança .        O   profeta   Malaquias   identifica-o   com   a    

        realização    da    justiça   de   Deus,     que    pune    os    malvados,    mas    salva    os     

        justos .  

                O   autor   usa   a   imagem   do   fogo   reduzindo   uma   árvore   a   cinzas,   para    

        afirmar   que   o   mal   será   completamente   eliminado   do   mundo,   não  mais   res- 

        tará   maldade   alguma,   nem   seus   ramos   nem   sua   raízes .    Nossa   vida   cris- 

        tã   depende   de   "onde"   pomos   a   âncora   da   nossa   fé,   da   nossa   esperança.         

        ...   Onde   está   ancorada   a   nau   da   nossa   existência ?    



  

         Malaquias   usa  também   o   simbolismo  do  sol   para   enfatizar   a   mesma    ideia .        

         O   sol   era   tido   como   dispensador   de   calor   e   de   vida,    de   luz   e   de   jus-  

         tiça    porque   sempre   brilha   para   todos .            Quando   amanhecer   o   "Dia   do    

         Senhor" ,    a   justiça   vai   brilhar    e    o   último   rastro   de   maldade   será   varrido    

         da   terra .    Que   sol   ilumina   nossa   vida,   nossas   atitudes,   nossos   valores   fren-    

          nte   ao  "dia   do   Senhor" ? 

 

 

15.   Quem   garante   a  nossa   vida ?      O   templo   era   visto   como   sinal   da   presença   

        de   Deus    e    da   solidez   da   religião   judaica .            Essa   visão   era   distorcida    

        porque    o   primeiro   templo    já    fora    destruído   com   a   dominação   babilônica .      

        Agarrar-se,   então,   ao   templo   era   uma   boa   âncora ? 

 

              Jesus   relativiza   a   imagem   do   templo,   utilizando-se   de   desastres   naturais       

         e   dos   conflitos   de   interesses   das   pessoas   entre   si .    Jesus   revela,   na   fra-   

          gilidade   do   templo  (-  apesar  de   construído   com   pedras   enormes ! -),   a   fragilidade   

          de   todas   as   instituições  humanas .               Não   adianta   agarrarmo-nos   a   elas,    

         elas   não   resistem,    elas   não   nos   garantem   a   vida !        

         Por   isso,   Jesus   nos   convida   a   uma    ESPERANÇA   que   se   firma    na   vivência     

         de   valores,    que   superam    a   materialidade   e   grandiosidade    das   instituições    

         humanas     sejam   quais   forem .       Ou   depositamos    -  total   e   irrestritamente  -     

         nossa   fé    e   nossa   esperança   no   Cristo   Ressuscitado   ou   nada   garantirá   a      

         nossa   vida    eterna ! 

 

 

16.   Algumas   perguntas  . . . 

 

-   E   os   acontecimentos   que   se   sucedem   na  nossa   vida,  -  os   percalços   e  as   vicissi- 

     tudes   desagradáveis   de   doenças   e   dores,  -   servem   para   fortalecer   a   nossa   fé ?   

     



-  Como   nos   comportamos   perante   o   fato   da   morte ?   Sabemos   vê-la   no   âmbito    

    da   fé,   da   esperança   e   da   ressurreição,   ou   nos   desesperamos   e   nos   desca-     

    belamos ? 

 

-   EM    QUEM,   de  fato,   CREMOS ?     QUEM   É   O   NOSSO   DEUS ?   

      

-   De  fato,   temos   certeza   de   que   o   Cristo   da   nossa   fé   ressuscitou ?         Nosso   

     Deus   é   capaz   de   garantir   a   nossa   vida,   a   nossa   ressurreição ? 

 

-   Cremos   verdadeiramente   na   ressurreição  ( que   professamos   no   Credo )    ou   "nos   in- 

     clinamos"   também   em   aceitar   a   reencarnação   e   outros   "álibis"   espíritas ? 

 

 

     Fonte :  Bíblia de Jerusalém,  Bíblia do Peregrino,  Dicionário Bíblico (Mckenzie),  N.Comentário  Bíblico  S.Jerônimo AT-NT,         

                   Dicionário de Liturgia,   Vida Pastoral,    LITURGIA DOMINICAL (Konings),   ROTEIROS HOMILÉTICOS (Bortolini). 
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