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Nós também somos Profetas
4º Comum c

No Domingo passado, vimos a importância da Palavra de
Deus na vida do Povo.
Hoje, as leituras dizem-nos que Deus precisa de gente, que
anuncie a sua Palavra.
Deus precisa de PROFETAS.
A 1ª e 3ª leituras falam-nos de PROFETAS, que enfrentaram a rejeição e o desprezo do povo, por serem fiéis à Missão
que Deus lhes confiou…
Na 1a Leitura, JEREMIAS é chamado a ser Profeta das Nações.
- Jeremias tentou recusar, dizendo: "Eu não sei falar... sou
apenas uma criança..."
- Deus não desistiu e disse-lhe: "Eu conheço-te muito bem.
Antes de te formar no ventre de tua mãe, já aí te conhecia, e
aí, eu te consagrei e te fiz profeta das nações.
Não tenhas medo, não te conseguirão vencer, estarei sempre contigo para te livrar".
A Vocação profética é um chamamento de Deus, àqueles
que Ele escolhe, para o seu serviço..
É sempre Deus quem escolhe, quem consagra e quem envia, com a missão de anunciar o projeto de Deus e denunciar
os desvios, os abusos e as injustiças que existem no mundo...
E por serem fieis a Deus e ao Povo, os Profetas nunca são
personagens aplaudidos e elogiados pelas multidões.
O "Caminho dos Profetas" é um caminho de sofrimento, de
solidão e de risco, mas também é de paz e de esperança, porque é um caminho onde Deus está.

É isto que o profeta Jeremias revela em suas "Lamentações".
Foi também isto que aconteceu com Jesus...
Na 2ª Leitura, temos o "Hino do Amor" do Apóstolo São
Paulo.
São Paulo afirma que sem amor até as melhores coisas ficam sem sentido.
Só o amor dá sentido à vida e à experiência cristã.
O Profeta deve deixar-se guiar pelo Amor" e nunca pelo
próprio interesse.
Só consegue ser um verdadeiro profeta, quem tiver uma
profunda experiência do amor de Deus.
Deus é Amor. A vida do cristão deve alicerçada no amor…
O Evangelho apresenta em Nazaré, o Profeta JESUS, rejeitado pelos seus conterrâneos e até pelos seus parentes.
"Nenhum profeta é bem recebido na sua terra".
Por que é que rejeitaram Jesus?
- Porque o conheciam bem: ''É o Filho de José".
Mas esse conhecimento não os levou a uma adesão a Jesus. Eram pessoas sem fé...
Por isso, os seus conterrâneos acusaram-no de não realizar milagres na sua cidade... e por isso diziam:
"Faz também aqui, o que fizeste em Cafarnaum"!
Esta é a atitude de quem procura Jesus só para ver espetáculo, ou só para resolver problemas pessoais.
Oxalá que nós não sejamos deste tipo de pessoas.
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Diante da falta de fé dos seus conterrâneos, Jesus recordou os antigos profetas Elias e Eliseu, que só realizaram
prodígios entre estrangeiros que acreditaram neles.
Era o mesmo que dizer-lhes que muitos estrangeiros tinham mais fé e eram melhores que eles, habitantes de Nazaré.
- A Reação daqueles homens de Nazaré foi rápida e violenta: rejeitaram Jesus e tentaram matá-lo, tentando atirá-lO
para um precipício...
- Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu
caminho...
- Quem são os profetas, hoje?
Os "profetas" não são apenas pessoas do passado.
Também não são só os bispos e os padres... Mas estes,
têm deveres especiais, para com os seus rebanhos, na administração dos sacramentos e na formação de leigos, que irão
suprir a falta de sacerdotes que já se faz sentir...
Nós também somos profetas, porque no Batismo, fomos
ungidos como profetas, à imagem de Cristo.
Como profetas, devemos viver atentos à vontade de Deus
e à realidade das pessoas que se cruzam connosco.
Como profetas temos de saber denunciar o mal, e ao
mesmo tempo, saber avisar e corrigir.
Essa denúncia profética muitas vezes provoca perseguições, sofrimento e incompreensões.
No entanto, não tenhamos medo de ser profetas.
O Caminho do profeta
é sempre um caminho de incompreensão, de solidão, de
risco...

Mas o homem escolhido por Deus, como porta voz de sua
Palavra, pode contar sempre com a ajuda de Deus.
Nós como profetas, temos de convencer-nos de que somos
a "boca" através da qual a Palavra de Deus é dirigida ao próximo.
Não tenhamos medo de cumprir a missão que Deus nos
confiou.
Vamos de partir desta certeza:
- Os santos de casa que somos nós,
também podemos fazer milagres,
quando encontramos pessoas que acreditam em nós. E,
graças a Deus, são tantas!
Renovemos todos a nossa fé,
não apenas em DEUS, mas também nas PESSOAS,
sobretudo nas pessoas que
- convivem connosco...
- se interessam por nós…
- e que nos ajudam conforme as suas possibilidades.
Assim, teremos a certeza
de que também os santos de casa que somos nós,
acabaremos por fazer milagres...
junto de quem precisa de nós.
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