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"Senhor, a quem iremos?"
21 Dom Comum B

Estamos no final do mês de agosto: tempo de férias, de turismo, de festas religiosas e romarias... (desenvolver… falar dos emigrantes que vieram conviver com seus familiares….)

É também tempo da colheita dos frutos do campo que vão
amadurecendo …
A palavra de Deus convida-nos à reflexão sobre tudo isto,
fala-nos da pessoa de Jesus e da família.
E neste aspeto, fala-nos também das ESCOLHAS que devemos fazer na nossa caminhada de vida:
Muitas vezes, devemos tomar uma estrada e deixar a outra…
Como é importante, nesses momentos, ter o testemunho seguro de alguém que sabe o que quer!
As leituras bíblicas de hoje dão-nos dois belos testemunhos:
Na 1ª Leitura, encontramos o testemunho de Josué: (Js 24,12.15-18)

Após a longa peregrinação através do deserto e a posse da
Terra Prometida, o povo devia assumir uma posição segura: ou
Deus ou os ídolos.
Para isso, Josué convocou o Povo em Siquém, e propôs-lhes,
perguntando:
"Escolhei a quem quereis servir:
os deuses do lugar, com seus costumes fáceis,
ou o Deus que nos libertou do Egipto e fez uma Aliança connosco?
Eu e a minha família vamos servir ao Senhor Deus.
Nunca O abandonaremos”.
Diante desse testemunho forte, o povo não se deixou levar

pela tentação de uma religião mais fácil, mas pelo contrário
decidiu continuar fiel ao Deus de seus pais: o Deus do Amor.
E nós, a quem servimos? (desenvolver…)
Na 2ª leitura, São Paulo começa com um princípio geral que
deve regular as relações entre os diversos membros da família
cristã: “sede submissos uns aos outros no temor de Cristo”.
O “ser submisso” é estar permanentemente numa atitude de
serviço simples e humilde, não marcada por atitudes de
prepotência. A expressão “no temor de Cristo” recorda aos
crentes que o Cristo do amor, do serviço, da partilha é o
exemplo e o modelo que eles devem ter sempre diante dos
olhos.
No Evangelho, temos a conclusão do discurso de Jesus, sobre o "pão da vida" que provocou uma profunda crise entre os
discípulos…
Após o milagre da multiplicação dos pães, o Povo ficou entusiasmado… Esperava uma vida confortável e pão em abundância.
Mas Cristo não veio "dar coisas", mas veio oferecer-Se a Ele
Próprio para que a humanidade tivesse vida.
Ele anunciou outro pão que seria o próprio corpo, na Eucaristia.
- O povo "escandalizou-se", por Ele ter dito que o Seu Corpo
é alimento que dá a vida…
Até os discípulos murmuraram: "Estas palavras são duras
demais."
Por isso, muitos retiraram-se e abandonaram-no…
- Jesus manteve o que disse.
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É que, a fé pode ser aceite ou recusada, mas nunca negociada.
Por isso, Cristo acrescentou: "Vós também vos quereis ir
embora?"
- Diante deste desafio, apareceu o belo testemunho do Apóstolo Pedro:
"A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida
eterna."
A atitude forte de Pedro dissipou as dúvidas dos outros
apóstolos, e todos permaneceram fiéis, junto ao seu Mestre.
Nós também somos convidados a fazer a nossa escolha.
E todos os dias somos convidados, por Jesus, a construir a
nossa existência sobre os verdadeiros valores:
- do amor,
- do serviço,
- da partilha com os irmãos,
- da simplicidade,
- da coerência com os valores do Evangelho...
Devemos fazer a nossa ESCOLHA, sabendo que ela terá consequências
- no nosso estilo de vida,
- na forma como nos relacionamos com os irmãos,
- na forma como o mundo nos vê,
- e, naturalmente, na satisfação da nossa fome de felicidade e
de vida plena.
Não podemos agradar a Deus e ao diabo, ao mesmo tempo.
Hoje, vemos que muitos crentes abandonam a sua fé...
A falha de quem será?

- Da Igreja que batiza?
- Dos pais que não dão testemunho da sua fé?
- Da comunidade dos cristãos que não tem consciência da
sua fé e não oferece condições de crescimento aos seus
membros?
É preciso termos uma convicção firme, como a de Josué,
quando disse :
"Senhor, Nem que todos te abandonem,
eu e a minha família, nunca Te abandonaremos."
Ou termos a mesma firmeza do Apóstolo Pedro quando disse:
"A quem iremos, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna"!
Nós... a quem iremos?
Se ainda estivermos indecisos na nossa escolha, recordemos
as palavras de S. Pedro:
"Senhor,... só Tu tens palavras de vida eterna…"
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