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A Tempestade
Domingo XII - B

Olhando o mundo em que vivemos, muitas vezes
temos a sensação de estar num mar agitado e perturbado
pelas tempestades.
Onde está Deus nesses momentos de tempestade?
As Leituras bíblicas de hoje dizem-nos que o homem não está
sozinho, abandonado à própria sorte;
Deus está sempre presente e atento na "barca" de nossa vida,
mesmo quando parece estar "dormindo".
É preciso acreditar nessa presença constante e atuante.
Na 1a Leitura, temos a experiência de Jób. (Jó 38, 1.8-11)
- Jób foi um homem bom e justo que, de repente, foi atingido
pela desgraça que lhe rouba a riqueza, a família e a própria
saúde.
Jób questionou o sofrimento dos justos inocentes e o papel de
Deus, presente nesses inocentes.
- O texto é uma Resposta de Deus ao desespero de Jób:
Deus fala com Jób no meio da tempestade, revelando a
eficácia de sua palavra criadora.
Ele (Deus) organiza e conduz o universo com sabedoria,
fixando os limites do mar e controlando as forças dominadoras
do mal.
Esta leitura prepara-nos para entender o evangelho de hoje,
em que Jesus "domina até as ondas do mar e elas obedecemlhe..."

Na 2ª Leitura, S. Paulo afirma que o nosso Deus não é um
Deus indiferente, que deixa os homens abandonados à sua
sorte.
O Seu amor sustenta a vida e a missão dos cristãos...
No Evangelho, temos a experiência dos Apóstolos:
Jesus está na barca dos discípulos e acalma a TEMPESTADE.
(Mc 4, 35-41)

- É noite… Jesus está cansado… dorme… Surge a
tempestade…
- Os Apóstolos apavorados… acordam-no…
- Jesus está presente no barco dos discípulos, acalma a
tempestade e pergunta-lhes: "Por que estais com medo, homens
de pouca fé?"
- E eles ...: "Quem é este homem a quem até o vento e o mar
obedecem?"
( Detalhes a aprofundar:)

- "Mar" e "noite" significam uma realidade de medo, sem
perspectivas...
- O "barco" é o símbolo da comunidade de Jesus que navega
pela história...
- Jesus está no "barco", mas este é conduzido pelos
discípulos...
- Vão para a "outra margem", vão para o mundo, vão em
missão…
- Jesus "dorme": é a sua aparente ausência ao longo da
"viagem". Parece que Jesus está ausente, mas pelo contrário,
Ele está bem presente…
Veio a tempestade e Jesus entrou em ação.
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- A "tempestade" significa todas as dificuldades que o mundo
levanta à missão de Jesus e da Igreja, através dos tempos da
história...
- Jesus aparece como o Deus que é capaz de dominar o mar e
as forças hostis.
- "Quem é este homem?"
Os discípulos reconhecem que Jesus é o Deus, presente no
meio dos homens e a quem são convidados a aderir, confiar e
obedecer com total entrega.
Este texto não é uma crónica de viagem de Jesus com os
discípulos, através do lago.
É uma Catequese sobre a caminhada dos discípulos em
missão no mundo, escrita numa época em que a Igreja
enfrentava tantas e tantas "tempestades"...
Para enfrentá-las, os discípulos não devem temer, porque não
estão sozinhos...
A Palavra de Jesus
- acalma a tempestade,
- fortalece a fé dos discípulos
- e assegura a vitória sobre todas as forças do mal.
Nós também, às vezes, no mar agitado da vida
sentimo-nos sós e incapazes de reagir.
- Na Barca de nossa vida, tantas vezes desanimados e
preocupados… às vezes pensamos assim:
- "Parece que Deus se esqueceu de mim!"
- Na Barca de nossa família: com ondas tão agitadas pelos
problemas familiares, parece que Cristo nos abandonou…
- No Barco dos migrantes e refugiados, que partem com a
esperança de encontrar um mundo melhor que os receba,
encontram "um Mundo não é a Pátria de todos".

E são recebidos com indiferença, ou até com violência,
porque NÃO EXISTE JUSTIÇA PARA TODOS.
- Também, na Barca da Igreja: preocupados com as seitas...
com os escândalos... às vezes somos tentados a pensar que
Cristo está longe…
No entanto o próprio Cristo garante-nos: "Estarei convosco
até o fim dos tempos…"
"As portas do inferno não levarão a melhor contra a Igreja"
Nas horas difíceis, a nossa fé fica transtornada e murmuramos
como Jób…. ou trememos de medo, como os discípulos no
lago... "Onde está Deus?"
Deus deixa as coisas acontecerem e no momento oportuno
manifesta sempre o seu poder.
Jesus censura a falta de fé dos apóstolos:
"Por que duvidastes, homens de pouca fé?"
Eles só se lembram d´Ele quando se encontram numa
situação desesperada.
Também muitos cristãos só pensam em Deus, na hora da
"tempestade"...
No final, os discípulos perguntavam uns aos outros:
"Quem é este homem, a quem até o vento e mar
obedecem?"e… confiaram n’Ele.
Também nós podemos confiar Nele!...
Renovemos também nossa fé em Jesus
e dele receberemos novo vigor,
para enfrentarmos as tempestades da vida.
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