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Quem se salva?
20 Dom Comum A

As leituras deste domingo oferecem-nos a oportunidade de
refletirmos sobre o tema da SALVAÇÃO.
Quem se salva, perguntaram os Apóstolos?
As leituras que ouvimos mostram-nos que ninguém está
excluído da Salvação de Deus.
Deus quer salvar a todos.
Na 1ª Leitura, o profeta diz que um dia virá em que até os
"estrangeiros", residentes na Palestina, que honram a Deus
e praticam os seus mandamentos, serão acompanhados até
ao templo do Senhor.
"A Casa do Senhor será uma casa de oração para todos os
povos". (Is 56,6-7)
Para os judeus, que se julgavam os únicos destinatários da
salvação, foi uma tremenda novidade.
Esta afirmação lembra-nos também que Deus nos convida a
acolher e a amar todas as pessoas, mesmo aqueles que são
"diferentes" de nós…
Na 2ª Leitura, S. Paulo lembra, com tristeza, que o povo de
Israel, apesar de ser o Povo eleito de Deus e o Povo da Aliança, recusou a Salvação que Jesus veio oferecer a todos:
Isto é
- não quiseram ouvir a mensagem de Jesus.
- desprezaram-no e até o condenaram à morte.
Mas a misericórdia de Deus não abandona nenhum dos
seus Filhos.
Deus espera sempre uma resposta nossa, às propostas que
Ele nos faz, de tantos modos, e através da voz da nossa
consciência.

No Evangelho, Jesus louva a fé de uma mulher Cananeia,
(natural de Canaã) considerada estrangeira pelos judeus.
A fé não tem fronteiras.
A mulher procurou Cristo e iniciou com Ele um comovente
DIÁLOGO: apresentou-lhe a maior preocupação de sua vida:
a saúde da sua filha.
- Jesus permaneceu em silêncio, aparentemente insensível
aos apelos da mulher...
- Os apóstolos, impacientes, insistiam para que Ele resolvesse o problema da mulher:
- ou curasse a sua filha
- ou então, a mandasse embora...
- Jesus declarou com sinceridade e com firmeza a sua posição:
[Não dizem por aí que eu] "Fui enviado só para as ovelhas
perdidas de Israel...?"
- Mas ela insistiu, nesse diálogo que parecia IMPOSSÍVEL...
ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse-lhe:
"Senhor, socorre-me..."
- E Jesus dirige-lhe uma afirmação dura:
"Não é justo que se tome o pão da mesa dos filhos, para o
lançar aos cachorrinhos..."
- E ela não se ofendeu, pelo contrário, com HUMILDADE
respondeu a Jesus:
"É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos..."
- E Jesus respondeu-lhe em voz alta: "Ó mulher, grande é a
tua FÉ; faça-se como desejas".
E desde esse momento, a sua filha ficou curada...
Este é um dos trechos mais comoventes do Evangelho...
“…Grande é a tua fé, faça-se como desejas”.
Impressiona-nos a grande fé e a humildade daquela mulher.
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Surpreende-nos também a forma aparentemente dura com
que Jesus a tratou.
Como entender esta atitude do mestre que sempre procurou mostrar, em gestos concretos, o amor e a misericórdia de
Deus pelos homens?
- Foi um modo de desaprovar os preconceitos dos judeus
contra os pagãos, (pois aquela mulher, perante os judeus, era
pagã, porque era estrangeira) e de mostrar o belo exemplo
de fé daquela mulher estrangeira, que também merecia fazer
parte do Povo de Deus.
ESTE EPISÓDIO REVELA-NOS TRÊS VERDADES:
1º. A SALVAÇÃO é Universal, "católica": Isto quer dizer que é
oferecida a todos os que têm o coração aberto aos dons
de Deus, independentemente da raça, da nação, da cultura, do sexo ou da classe social.
2º. CRISTÃO - é quem aceita a oferta de salvação de Cristo,
- quem acolhe o seu Reino,
- quem adere a Jesus e ao Evangelho.
O importante não é pertencer a um povo ou a certa classe de privilegiados.
O que vale é a FÉ (entendida como adesão a Jesus e à
sua proposta de salvação).
3º. A IGREJA é um instrumento de salvação deixado por
Cristo.
"Graças a Cristo e à sua Igreja, podem conseguir a Salvação eterna,
- todas as pessoas que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo;
- todas as pessoas que sem culpa, ignoram a Igreja de
Cristo, mas que procuram
- ser sinceras,

- ser verdadeiras,
- procuram amar o próximo,
- procuram praticar a caridade,
- procuram afastar os ódios
- e amam os seus irmãos…
Estas são as pessoas que amam a Deus sem o saberem!...
A MULHER CANANEIA É UMA LIÇÃO PARA OS DIAS DE
HOJE

Esta mulher é para nós um exemplo de fé e humildade.
Com a fé resolvemos todos os nossos problemas.
Hoje as pessoas fiam-se mais no dinheiro do que em Deus.
Podem pensar até que não precisam de Deus para nada.
Desiludidos, como reação contrária, muitos deixam-se explorar por tantos que lhes prometem curas e milagres a troco de
dinheiro. É o que acontece frequentemente com as seitas religiosas.
Esta mulher cananeia que era estrangeira, é exemplo a imitar na sua humildade e sobretudo no seu espírito de oração
aos pés de Jesus.
Façamos também nós, os nossos pedidos com fé, oração e
humildade.
Fortalecidos pela Palavra escutada, façamos o propósito de
vivermos em espírito de humildade, como a mulher cananeia.
Não nos fechemos egoisticamente na nossa piedade individual, porque a vocação cristã é católica, isto é, universal, dirigida à salvação de todos os homens e todas as mulheres sem
distinção de raça, ou posição social.

