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A Missão
15 Dom. Comum B

A MISSÃO é o tema central desse domingo.
As leituras de hoje convidam-nos a uma MISSÃO muito especial: de anunciar Jesus Cristo, com a fé e com as obras.
As Leituras apresentam-nos alguns exemplos:
Na 1a Leitura, temos a Missão do profeta AMÓS:
Após a morte de Salomão, o reino de Israel dividiu-se em dois:
Israel ao norte e Judá ao Sul.
No Reino do norte (Israel) a prosperidade e bem-estar das
classes favorecidas contrastavam, com a miséria das classes
baixas. O sistema de distribuição estava nas mãos de
comerciantes sem escrúpulos que, aproveitando o bem-estar
económico, especulavam com os preços. Com o aumento dos
preços dos bens essenciais, as famílias de menores recursos
endividavam-se e acabavam por se ver espoliadas das suas
terras em favor dos grandes latifundiários. A classe dirigente, rica
e poderosa, dominava os tribunais e subornava os juízes,
impedindo que o tribunal fizesse justiça aos mais pobres e
defendesse os direitos dos menos poderosos.
Entretanto, a religião florescia num esplendor ritual nunca visto.
Magníficas festas, abundantes sacrifícios de animais, um culto
esplendoroso, marcavam a vida religiosa dos israelitas… O
problema é que esse culto não tinha nada a ver com a vida: no
dia a dia, os mesmos que participavam nesses ritos cultuais
majestosos praticavam injustiças contra os pobres e cometiam
toda a espécie de atropelos ao direito.
O Rei, para se firmar no poder, manipulou a própria religião:
- Proibiu as peregrinações a Jerusalém (que fica no sul), criou
o templo de Betel e custeou os cultos solenes do templo,

mas tudo isto era feito em troca de um apoio político…
Neste ambiente, o profeta Amós que era natural do Sul, foi enviado a profetizar para o Norte, para denunciar as injustiças cometidas pelo rei e pelas classes dominantes.
Foi esta a missão que Deus entregou a Amós quando lhe falou:
"Vai profetizar".
A grande lição de Amós é que ele foi enviado por Deus em
MISSÃO para denunciar as injustiças dos poderosos, e não se
comprometeu com as amarras humanas do poder...
Esteve sempre ao lado do povo pobre e explorado…
A 2ª Leitura é um Hino em que S. Paulo que exalta o Plano de
Deus. O sentido deste hino pode resumir-se nestas palavras:
Deus escolheu-nos antes da criação do mundo e predestinou-nos
a sermos seus filhos adotivos, em Cristo.
No Evangelho, temos a Missão dos Apóstolos: (Mc 6, 7-13)
Jesus CHAMA os 12 Apóstolos e envia-os, dois a dois, a pregar.
O texto é uma Catequese sobre a Missão dos discípulos no
mundo:
- “A Origem” do chamamento está em Deus: é Deus quem
chama. O critério da escolha é misterioso. Nós não o compreendemos. É Deus que nos escolhe…
- "Os doze" representam o Povo que Deus escolhe.
- “Os dois a dois" lembra que a evangelização é feita em nome
da Comunidade e deve estar em sintonia com a fé da Comunidade..
- Jesus dá algumas recomendações aos seus Apóstolos
que são válidas para os discípulos de todos os tempos:
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Deu-lhes o poder para libertar dos espíritos impuros e dos males:
De facto, naquele tempo, como ainda hoje, existe muita coisa
que se opõe à vida e à dignidade humana: a miséria, a injustiça,
a exploração, a corrupção, a fome, a droga, o álcool…
- Jesus fez algumas Exigências:
- aos Apóstolos, exigiu: que fossem sóbrios e desapegados dos
bens da terra, e que vivessem somente daquilo que as pessoas lhes oferecessem… A eficácia da missão depende da
ação de Deus.
- aos Destinatários, exigiu: hospitalidade e acolhimento...
- que aceitassem a Palavra de Deus…
- que acolhessem os Enviados de Deus e lhes dessem comida e dormida, conforme as suas necessidades…
- quem os não acolher, fecha para si o caminho da salvação.
- O Conteúdo da Missão também foi anunciado por Jesus:
Convidai as pessoas a CONVERTEREM-SE e a ACREDITAREM no evangelho...
- Jesus deixou um alerta aos Apóstolos:
Nem todos irão acolher a sua mensagem... “haveis de encontrar resistência, desinteresse e recusas...
- Cristo ainda hoje, nos chama e nos envia:
"Vai profetizar… Vai evangelizar…"
Não importa a nossa profissão, o nosso estado de vida, a
nossa cultura:
Pastor como Amós ou pescador como os apóstolos...

Importa, sim, o nosso acolhimento generoso ao chamamento
do Senhor.
O que é EVANGELIZAR?
Evangelizar
- é continuar a missão de Jesus, entre as pessoas do nosso
tempo… e parecermo-nos com Ele…
- é apelar à conversão…
- é ajudar a viver a vida com esperança e com confiança na
realidade da presença do Reino de Deus entre nós…
- é apontar a mensagem do evangelho...
- é libertar os oprimidos... dar a palavra a quem que falar…
- é chamar à Igreja quem vive fora dela…
- é estar desprendido dos bens terrenos...
- é levar aos outros a confiança na Misericórdia de Deus...
Todo o cristão batizado deve ser missionário no seu
ambiente... isto é, deve evangelizar
No nosso caminho missionário o Senhor convida-nos:
- a levar connosco o cajado da fé,
- as sandálias da esperança,
- o pão de sua palavra que alimenta e sacia
- e a túnica que cobre o pobre e o necessitado.
Sejamos missionários.
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