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Vim para servir
29 Comum b

A Igreja celebra hoje, o Dia Mundial das Missões.
Neste dia, a Igreja pretende criar em nós a consciência do nosso
dever missionário. É esta a vontade do Papa Francisco que
pretende, a partir deste mês, até outubro do ano que vem, fazer
um ano missionário extraordinário.
O Papa Francisco quer que a Igreja saia do seu comodismo ao
encontro dos mais afastados, dizendo que a Igreja não pode parar
o seu impulso missionário e solidário.
As Leituras bíblicas e a mensagem do papa ajudam-nos a
aprofundar o tema:
Na 1a Leitura, o Profeta Isaías apresenta-nos o Messias - o Filho
de Deus - como o grande missionário do Pai do Céu.
Este grande missionário - o Filho de Deus - é apresentado, não
como um rei de grande poder, castigando os pecadores, como
pensavam a maioria dos judeus… mas, como um humilde
"Servo sofredor", esmagado pelo sofrimento.
Na 2ª Leitura, São Paulo anima-nos a que permaneçamos
firmes na nossa fé em Cristo, verdadeiro sacerdote e Filho de
Deus. Ele que veio para servir, alcançar-nos-á a sua misericórdia
e a graça de O tornarmos mais conhecido e mais amado...
No Evangelho, encontramos Jesus a preparar os seus
apóstolos para a Missão, junto das comunidades.
- Jesus continuava a caminhar com os Apóstolos, para a cidade
de Jerusalém, conversando animadamente com eles. Os
apóstolos ainda estavam cheios de falsos conceitos de grandeza,
pois esperavam um ministério importante, quando Jesus fosse
aclamado rei.

- Dois dos Apóstolos - Tiago e João - irmãos entre si, e íntimos
amigos de Jesus, fizeram-lhe uma proposta estranha:
"Mestre, faz com que nós nos sentemos, um à tua direita e
outro à tua esquerda, na tua glória".
Era o mesmo que dizer: Mestre, quando fores aclamado rei,
lembra-te de nós para ocuparmos um bom lugar, junto de ti...
- Os outros Apóstolos reagiram indignados, pois todos eles
tinham as mesmas pretensões.
- A resposta de Jesus foi taxativa: "Vós não sabeis o que
pedis…" e, aproveitando a ocasião, Jesus anunciou-lhes, pela 3ª
vez, que iria sofrer muito e ser condenado à morte... e eles
também haviam de sofrer...
…………………..
A procura dos primeiros lugares (à direita e à esquerda) pelos
dois irmãos, e a indignação dos outros dez apóstolos revelam,
muito bem, a mentalidade dos Apóstolos e discípulos… era a
mentalidade da grandeza!
Para Cristo, a grandeza cristã não está baseada na autoridade
e no poder, mas sim
- na lei do amor
- e no serviço aos outros...
Jesus aproveitou a ocasião para lhes ensinar que a Missão é
um Serviço e não um privilégio, ou um poder.
E Jesus apresentou o seu exemplo:
"O Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida pela salvação de
muitos".
A missão de Jesus é um serviço, e a missão da Igreja é
também serviço: Ide e evangelizai, manda Jesus.
A ordem é para todos.
Muitos perguntarão:
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- Mas eu, o que posso fazer? ... estou noivo, tenho marido ou
esposa e filhos, tenho o meu emprego, as minhas
responsabilidades sociais...
Atenção, Deus não nos pede que deixemos a família ou os
trabalhos.
Pede-nos que deixemos certo estilo de vida, para também nós
nos dedicarmos aos outros, num estilo de missionários. E isto é
urgente!
.........................
Hoje, em todo o mundo, celebra-se o Dia Mundial das Missões.
O Santo Padre enviou, para toda a Igreja, uma mensagem
referente a este Dia Mundial das Missões.
Nesta mensagem, o Papa Francisco apresenta-nos alguns
desafios: “Todo o homem e mulher é uma missão, e esta é a razão
pela qual se encontra a viver na terra”.
“Ser atraídos e ser enviados são os dois movimentos que o
nosso coração, sobretudo quando é jovem em idade, sente como
forças interiores de amor que impelem a nossa existência para a
frente…”
“A missão até aos últimos confins da terra, requer o dom do nós
próprios na vocação que nos foi dada por Aquele que nos colocou
nesta terra”.
“A propagação da fé, por atração, requer corações abertos, e
dilatados pelo amor”.
Na verdade, temos de nos empenhar todos, com maior coragem
e ardor, como missionários, para que a alegria do Evangelho
chegue a todas as pessoas.
Não podemos ficar tranquilos, ao pensar em tantas pessoas, que
ignoram ainda o amor de Deus... e alguns bem perto de nós.
Cristo hoje, como outrora, envia-nos para o mundo, para junto
dos nossos irmãos, para proclamarmos o seu Evangelho. Isto

podemos fazê-lo, mesmo sem sairmos da nossa casa ou da nossa
terra. ….
O nosso mundo é o nosso lar, a nossa família, a nossa terra, o
nosso lugar de trabalho, a nossa paróquia, o café que
frequentamos, o lar de idosos que visitamos...
Ser missionários, é um dever, que devemos realizar com o
mesmo ânimo apostólico das primeiras comunidades cristãs, que,
apesar de pequenas e indefesas, foram capazes, de difundir o
Evangelho por todo o mundo então conhecido.
Ser missionário é essencial na Igreja: «Ai de mim, se eu não
evangelizar!»: dizia o apóstolo Paulo aos Coríntios. Esta frase
continua a ressoar, nos nossos ouvidos...
«Ai de mim, se eu não evangelizar!»
Neste dia, elevemos a nossa oração a Deus, por intermédio de
Seu Filho Jesus, pedindo por todos os que vivem em espírito
missionário.
Ajudai-nos Senhor, a ser missionários, colocai as vossas
palavras certas, nos nossos lábios e o vosso amor nos nossos
corações.
………
Informação: O peditório desta Missa é para as Missões.
Informação no fim da Missa: Lembro que, até ao próximo dia 29, se celebra
a “Semana Nacional da Educação Cristã. É de capital importância toda a
formação cristã que possamos dar às nossas crianças, jovens e adultos.
Esta “Semana” visa alertar todos os responsáveis pela formação cristã, das
suas responsabilidades, no funcionamento da mesma. Pena é que a
Conferência Episcopal Portuguesa ainda não tenha resolvido o problema dos
professores de Educação Moral, nas nossas escolas…

O tema da “Semana” é: “Ser feliz é o que todos nós mais desejamos”.
Deus, que nos criou para sermos felizes, revela-nos que a felicidade se
alcança fazendo o que Lhe dá glória e nos dignifica como seres humanos.
Nesse sentido chamou-nos também à santidade. “Sede santos, porque Eu
sou Santo” (1Ped 1,16).

