O CAMINHO DA FÉ RESUME-SE NO AMOR
31 Domingo comum

A liturgia deste domingo diz-nos que o amor está no centro da
experiência cristã.
O caminho da fé que, dia a dia, somos convidados a percorrer,
resume-se no amor Deus e no amor aos irmãos. São duas
vertentes que não se excluem, antes se complementam
mutuamente.
A primeira leitura apresenta-nos o início da solene proclamação
de fé que todo o israelita devia fazer diariamente. Esta
proclamação de fé é uma afirmação
- de que Deus é uno;
- é também um convite a amar a Deus com todo o coração,
com toda a alma e com todas as forças;
- e amar os nossos irmãos.
Dizer que Deus é único, é dizer que Ele é o único e verdadeiro
caminho para a vida em plenitude. Contudo, no nosso orgulho,
convencemo-nos, por vezes, que somos superiores a Deus.
Convencemo-nos, muitas vezes, de que a nossa realização e a
nossa felicidade estão na concretização dos nossos projetos
pessoais, dos nossos desejos egoístas, das nossas inclinações e
paixões, sem querermos saber de Deus e das suas propostas.
A isso, chama-se autossuficiência.
Prescindir de Deus e das suas indicações leva-nos,
invariavelmente, a trilhar caminhos de egoísmo, de injustiça, de
exploração, de sofrimento e de morte.
O nosso amor a Deus deve, sobretudo, manifestar-se:

- em gestos concretos que manifestem a nossa obediência
incondicional aos seus planos,
- a nossa entrega total nas suas mãos,
- e a nossa aceitação dos seus mandamentos e preceitos.
2ª leitura. Os sacerdotes da antiga aliança sucederam-se, uns
aos outros, em grande número, porque a morte os impedia de
durar sempre. Mas Jesus, que permanece eternamente, possui
um sacerdócio eterno.
Por isso pode salvar para sempre aqueles que por seu
intermédio se aproximam de Deus, porque vive perpetuamente
para interceder por eles.
A consciência desse facto deve encher o nosso coração de
paz, de esperança e de confiança: se Cristo intercede por nós,
podemos encarar a vida de forma serena, com a consciência de
que as nossas debilidades e fragilidades nunca nos afastarão, de
forma definitiva, da comunhão com Deus e da vida eterna.
O Evangelho deste domingo situa-nos já em Jerusalém, no
centro da cidade onde vão dar-se os últimos passos desse
caminho que Jesus vem percorrendo, com os discípulos, desde a
Galileia.
O ambiente é tenso. Algum tempo antes, Jesus tinha
expulsado os vendilhões do Templo, acusando os líderes
judaicos de terem feito da “casa de Deus um covil de ladrões”;
Os líderes judaicos tomaram decisões drásticas contra Jesus:
Ele devia ser preso, julgado, condenado e eliminado.
Para isso, procuram estender armadilhas a Jesus, a fim de O
surpreenderem em afirmações pouco ortodoxas, que pudessem
ser usadas em tribunal para conseguir uma condenação. Neste

ambiente, aparece um escriba bem-intencionado a perguntar a
Jesus qual era o maior mandamento da Lei.
Jesus responde de forma clara e inquestionável, dizendo que
toda a experiência de fé do discípulo de Jesus se resume no
amor – amor a Deus e amor aos irmãos.
Os dois mandamentos não podem separar-se: “amar a Deus”
é cumprir a sua vontade e estabelecer com os irmãos relações de
amor, de solidariedade, de partilha, de serviço, até ao dom total
da vida.
Assim, na perspetiva de Jesus, “amor a Deus” e “amor aos
irmãos” estão intimamente associados. Não são dois
mandamentos diversos, mas duas faces da mesma moeda.
“Amar a Deus” é cumprir o seu projeto de amor, que se
concretiza na solidariedade, na partilha, no serviço, no dom da
vida aos irmãos.
Trata-se, portanto, de um amor sem limites, sem medida e que
não distingue entre bons e maus, amigos e inimigos.
A mais de dois mil anos de cristianismo gastamos tempo e
energias a discutir certas questões que não têm tanta importância
na vida da Igreja e continuamos a ter dificuldade em discernir o
que é essencial na proposta de Jesus.
O Evangelho deste domingo põe as coisas de forma
totalmente clara: o essencial é o amor a Deus e o amor aos
irmãos. Nisto se resume toda a revelação de Deus e a sua
proposta de vida plena e definitiva para os homens.
Precisamos de rever tudo, de forma a que o lixo acumulado
não nos impeça de compreender, de viver, de anunciar e de
testemunhar o que é principal na proposta de Jesus.

