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"Vende o que tens… e dá aos pobres"
28º Domingo B

Tema: A SABEDORIA DE SABER ESCOLHER
Durante a nossa vida, devemos fazer muitas escolhas.
Há muitas coisas que nós gostaríamos de possuir, mas também é certo que não conseguimos adquirir tudo o que desejamos.
Como é importante nesses momentos SABER ESCOLHER!
A liturgia de hoje apresenta-nos dois exemplos:
A 1ª Leitura, fala da escolha feita por Salomão:
Salomão tinha sido coroado rei, havia pouco tempo.
- Um dia, foi ao templo, oferecer um sacrifício a Deus.
- Deus, satisfeito, disse-lhe: "Pede-me o que quiseres... e eu to
darei..."
Salomão respondeu:
- "Sou um adolescente...
dai-me, Senhor, um coração sábio,
dai-me um coração capaz de julgar o vosso povo
e saber escolher com sabedoria entre o Bem e o Mal..."
- O pedido de Salomão agradou a Deus que lhe disse:
"Já que não pediste
- nem vida longa,
- nem riquezas,
- nem a morte dos teus inimigos,
- mas sim inteligência para governar o meu povo...
vou dar-te o que me pedes... e muito mais..."
Salomão escolheu a SABEDORIA ao contrário da riqueza e do
poder...

Só a SABEDORIA torna alguém capaz de escolher os verdadeiros valores, que conduzem o homem ao êxito, à realização
e à felicidade...
Quem nos dera possuir a verdadeira SABEDORIA para sabermos escolher entre o bem e o mal.
A 2ª Leitura convida-nos a acolher a PALAVRA DE DEUS que
"é viva e eficaz…"
Ela ajuda-nos a saber escolher entre o bem e o mal e a fazer
a escolha certa …
O Evangelho, narra a ESCOLHA feita por um jovem rico:
- Jesus ia caminhando e ensinando os discípulos a saber usar
os bens terrenos com dignidade e responsabilidade.
Apareceu um jovem que se ajoelhou diante de Jesus e perguntou:
- "Que devo fazer para conseguir a vida eterna?"
Inicialmente, Jesus propõe-lhe a prática dos Mandamentos, dizendo-lhe::
“Não mates;
- não cometas adultério;
- não roubes;
- não levantes falsos testemunhos;
- não cometas fraudes;
- honra o teu pai e a tua mãe”…
O Jovem respondeu que já praticava os mandamentos da Lei
de Deus, desde criança…mas agora, queria mais alguma
coisa…
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- Então Jesus olhou-o com amor, porque de facto era verdade
que ele praticava os mandamentos, desde criança... mas agora,
esse jovem "queria muito mais"...
Então Jesus "convidou-o" a pertencer ao grupo dos seus discípulos, apontando-lhe o caminho:
- Olha, falta-te uma coisa: desfaz-te dos teus bens terrenos;
- com esses bens, faz partilha com os irmãos mais pobres;
- depois vem e segue-Me, com a tua generosidade e com o
teu amor e entrega.
- Era o "qualquer coisa mais" que faltava àquele jovem, para
dar um salto de qualidade na sua vida ...
Mas o Jovem escolheu a segurança da riqueza e recusou o
"convite" de Jesus.
Não teve coragem de dar um passo a mais... e RETIROU-SE
TRISTE...
- Jesus comentou: "Como é difícil, a um rico, entrar no Reino
de Deus!"
A reação daquele Jovem rico evidencia um facto verdadeiro:
A riqueza, muitas vezes, escraviza...
muitas vezes, é incompatível com o "caminho do Reino", que é
um caminho que deve ser percorrido
- no amor,
- na solidariedade,
- no serviço,
- na partilha,
- na verdade,
- no dom da vida aos irmãos...
E os apóstolos ao verem a atitude do jovem e ouvirem as palavras de Jesus, não perderam a oportunidade e perguntaram:

- "E nós que deixámos tudo...? "Que recompensa teremos?...
- Jesus garantiu:
- "Vós tereis a recompensa em bens cem vezes maiores:
- Tereis perseguições nas vossas...
- Tereis incompreensões…
- e no fim... tereis a vida eterna."
….
Quem é esse Jovem do Evangelho?
Posso ser eu. Podes ser tu ...
Também hoje, são muitas as pessoas que se orgulham de praticar os Mandamentos... e até "desejariam fazer mais"...
Mas quando Deus pede um pouco mais... também essas pessoas se retiram tristes, porque estão apegadas a muitas coisas…
São pessoas que estão satisfeitas apenas com o "mínimo" necessário...
Cristo, a cada um de nós, dirige ainda hoje o mesmo convite:
"Vai e desfaz-te de tantas coisas inúteis que tens dentro do teu
coração.
- É aquilo que já não usamos e que falta aos pobres;
- É aquilo que nós estragamos e que mataria a fome a tanta
gente espalhada pelo mundo, e que vai morrendo por falta de
alimento;
- Não podemos ser cristãos sozinhos...
Cristo, ainda HOJE continua a convidar-nos:
“Vai...desfaz-te das tuas inutilidades… dá aos pobres… e depois vem e segue-me…”

