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Mestre, onde moras?
(2º Comum B)

Após as festas do natal, iniciamos hoje, o tempo litúrgico, chamado tempo comum. E os Evangelhos dos próximos domingos
falam-nos do início da vida pública de Jesus, e dos primeiros
encontros com os discípulos que chamou.
Hoje, as leituras falam-nos do CHAMAMENTO de Deus.
Na 1ª Leitura, SAMUEL fala com Deus, que o "chama", no silêncio da noite.(1Sm 3,3b-10-19)
- O chamamento ou vocação é sempre uma iniciativa misteriosa
e gratuita de Deus.
O Profeta Samuel tornou-se profeta, porque um dia, soube escutar Deus que o chamva pelo NOME. E porque soube escutar
Deus, Deus confiou-lhe uma missão.
- A Voz de Deus continua a fazer-se ouvir no silêncio da noite,
longe das preocupações do dia a dia.
Longe do barulho, o ambiente é mais favorável para ESCUTAR
os apelos e os desafios de Deus.
- Samuel, sozinho, não reconheceu logo a voz de Deus. Só conseguiu reconhecer a voz de Deus, após quatro chamamentos e
com a ajuda do sacerdote Eli.
Também a nós, Deus não desiste de nos chamar, diante de
nossa surdez...
- Samuel respondeu: "Fala, Senhor, que o teu servo escuta".
Esta é a expressão de uma total disponibilidade e entrega, face
aos desafios e aos apelos de Deus.
A Vocação de Samuel ilustra a vocação de todos nós. Deus também nos chama muitas vezes....
(desenvolver...)

Na 2ª Leitura, São Paulo afirma que, pelo Batismo, o cristão se
ENCONTROU com Cristo e se tornou templo do Espírito Santo.
E porque Deus está em nós, não podemos profanar esse templo que é o nosso corpo. (1Cor 6,13c-15a.17-20)
No Evangelho, temos o ENCONTRO dos PRIMEIROS DISCÍPULOS com Jesus.
João Batista, encontrava-se nas margens do rio Jordão, com
dois dos seus discípulos, quando Jesus por ali passava.
- João Batista reconheceu Cristo e apontou-O aos dois discípulos, André e Filipe, dizendo-lhes: "Eis o Cordeiro de Deus…"
- Os dois discípulos seguiram Jesus de longe, timidamente.
- Jesus, ao vê-los foi ao encontro deles e iniciou com eles o seguinte diálogo:
- "Quem procurais"?
Os dois homens responderam: - "Mestre, onde moras"?
Jesus: - "Vinde e vede"…
Os discípulos foram com Jesus e ficaram com Ele o resto do
dia…
- No dia seguinte: André foi à procura de seu irmão Simão, dizendo-lhe: - “Encontrei o Messias. Vem comigo para O veres”.
André levou Simão até Jesus.
Depois de Jesus ter olhado e falado com ele, disse-lhe: "Simão, de futuro, chamar-te-ás Pedro".
Filipe, André e Simão Pedro foram os primeiros discípulos, pela
ação de João Batista. E não mais se afastaram de Jesus, anunciando-O às outras pessoas.
Foi assim que Deus se manifestou e continua a manifestar.
A VOCAÇÃO é um chamamento, é um convite: O Cristão é,
antes de tudo, aquele que acolhe o chamamento de Deus. ...
- "Quem procurais?"
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Foram as primeiras palavras de Jesus, dirigidas aos discípulos
de João!
Nós também andamos à PROCURA de algo e de alguém...
O que andaremos nós a procurar, na vida? Qual a razão principal
que nos move?
Esta terá de ser uma pergunta a que devemos dar resposta.
- "Mestre, onde moras?" Foi o modo como os discípulos responderam a Jesus..
A resposta dos discípulos foi movida pelo desejo de se relacionarem com o Mestre.
Os discípulos não estavam interessados em teorias sobre Jesus.
Queriam, ao contrário, criar laços de amizade, com ele. "Onde
moras?"
- "Vinde e Vede", disse Jesus.
Para criar intimidade com Jesus, foram convidados, com estas
palavras: "Vinde e vede".
Foi o encontro com Jesus, na intimidade, na simplicidade e no
acolhimento...
E o resultado da experiência apareceu:
"Então eles foram e viram onde Jesus morava.
E permaneceram com ele naquele dia".
O discípulo de Jesus,
- é aquele que é capaz de reconhecer no Cristo que passa, o
Messias libertador;
- é aquele está disponível para seguir Jesus no caminho do amor
e da entrega;
- é aquele que aceita o convite de Jesus, para entrar na sua casa
e para viver em comunhão com ele;

- é aquele é capaz de testemunhar Jesus e de anunciá-lo aos
outros irmãos.
- Samuel reconheceu a voz de Deus e acolheu-O prontamente...
- João Batista: reconheceu a presença de Cristo no meio da multidão e indicou-O, como o Cordeiro de Deus e como Salvador.
- Os Discípulos também reconheceram a presença de Jesus, e
com alegria anunciaram-nO aos seus amigos e seguiram-nO
prontamente…
Deus também nos chama e convida-nos,
para fazermos parte da Comunidade de Jesus...
- É preciso termos a mesma disponibilidade de Samuel: "Fala,
Senhor, que teu servo escuta".
- É preciso termos o mesmo ardor missionário dos primeiros discípulos que partiram com entusiasmo, para anunciar Jesus aos
amigos.
Cristo conta com connosco!...
Adaptação de
Pe. Antônio Dalla Costa

