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O Chamamento de Deus
5 Comum C
Introdução
Ao longo da história, Deus sempre chamou pessoas para cumprir os seus planos. Depois de escolhidas enviou-as para o meio
do povo.
Chamamos a isto a VOCAÇÃO (chamamento) de Deus.
As Leituras bíblicas de hoje falam-nos de três chamamentos. Vamos ficar atentos.
Introdução à 1ª leitura:
O profeta Isaías foi um dos mais importantes profetas. Esta leitura
conta como Deus chamou o profeta que era um homem simples
e humilde. Deus chamou-o no templo e aí o purificou dos seus
pecados.
Introdução à 2ª leitura:
São Paulo conta como foi o seu chamamento, por Deus. Foi no
caminho da cidade de Damasco, quando Paulo se preparava para
perseguir um grupo de cristãos. Cristo apareceu-lhe e chamou-o
pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues?

HOMILIA
Na 1ª Leitura,(Is 6,1...) temos o Chamamento de ISAÍAS.
Não é uma notícia de jornal que o profeta quer dar, mas
antes, uma lição de catequese, para que o povo compreenda
- que Deus o chamou a ele - Isaías;
- e que Deus também tem um chamamento, para cada um
de nós.
Isaías estava no templo e viu Deus sentado num trono, rodeado de anjos.
Deus falou-lhe.
Isaías, na sua humildade, sentia-se pequeno, indigno e pecador. Preferia continuar no seu cantinho cómodo, sem se
comprometer.

- Um anjo aproximou-se de Isaías e purificou-lhe os lábios,
dizendo-lhe: foram purificados os teus lábios e perdoados os
teus pecados.
- Deus então perguntou: "Quem vou enviar [como profeta]?"
Isaías, sensível ao apelo de Deus, respondeu: "Eis-me
aqui, Senhor... podeis enviar-me, a mim".
Lição: O chamamento de Isaías foi feito por Deus.
- A iniciativa é sempre de Deus.
- A primeira reação, ainda hoje, é sempre a mesma: "Não
sou capaz". "Não sou digno", "Não tenho jeito".
- Mas quando nos colocamos numa atitude de disponibilidade, Deus purifica-nos e fortalece-nos, e acabamos por ser
capazes de realizar a missão que Deus nos confia.
Isaías é um exemplo de disponibilidade!
Na 2ª Leitura, São PAULO conta como foi o seu chamamento.
Ele considera-se o "último" dos apóstolos... como um
"abortivo".
Mas no encontro com Cristo, no caminho de Damasco,
quando Cristo lhe apareceu e lhe perguntou: Saulo, Saulo,
por que me persegues?
Paulo respondeu-lhe: "Senhor, que queres que eu faça?"
Estas palavras de Paulo mostram uma atitude de total disponibilidade…
Paulo pôs-se à disposição de Cristo.
Que magnífica lição para nós! É preciso pormo-nos à disposição de Jesus!...
No Evangelho temos o chamamento dos Primeiros APÓSTOLOS.
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- Jesus encontrava-se na Barca de Pedro e, dali, falava
ao povo... depois, convidou Pedro e os outros pescadores
a pescarem...
- Os pescadores confiaram na sua palavra e aconteceu a
pesca milagrosa...
- Pedro, ao ver aquela extraordinária pesca, também se
sentiu indigno... Lançou-se aos pés de Jesus e disse: “…
Senhor, sou um homem pecador”!
- Jesus convidou-o: "Olha Pedro, se quiseres, daqui em diante serás pescador de pessoas".
E disse o mesmo aos outros apóstolos.
- Pedro e os outros Apóstolos aceitaram o convite: "Largaram tudo e seguiram Jesus"
Aqueles pescadores confiaram em Jesus e realizaram uma
pesca maravilhosa.
Também nós devemos ser instrumentos válidos nas
mãos de Deus.
Para isso, é preciso que escutemos e sigamos, com generosidade a palavra do Senhor.
Muitas vezes, poderá parecer-nos que a Palavra de Deus
não está conforme com os nossos planos.
Para Pedro, conhecedor dos segredos do mar, também
parecia um disparate, pescar àquela hora do dia, tanto
mais que, de noite já o tinha feito, em vão.
Mas Pedro obedeceu e a pesca tornou-se maravilhosa e
abundante.
Como andamos enganados, quando resolvemos atuar
baseados apenas nos nossos conhecimentos!
Importa, antes de tudo, obedecer à Palavra de Deus.
Com Ele (Jesus) todas as nossas fragilidades serão superadas.

Isaías sentiu-se com os lábios impuros e Paulo considerou-se como um abortado. Mas com a graça de Deus tornaram-se instrumentos de pescas abundantíssimas.
Para nós, o conselho de Jesus é o mesmo que deu a
Pedro: “Faz-te ao largo e lança as redes”
As ondas do mar da vida em que nos encontramos, atualmente, são demasiado altas:
Guerras – terrorismo – violências – imoralidades – e tantas más orientações, saídas de pessoas responsáveis pelos destinos do povo!
Muitos irmãos nossos correm o risco de se perderem, esmagados por essas ondas, deste mar alterado.
As suas vidas pedem o nosso auxílio.
Perante tais ameaças, não podemos cruzar os braços, ficar indiferentes, ou ficar com medo.
Tenhamos fé e esperança.
Essas estruturas diabólicas serão vencidas.
Para que tal se verifique,
é necessário que nos alimentemos
com a necessária oração
e confiemos na palavra de Deus,
como Pedro e seus companheiros confiaram.
Deus nunca falta
a quem n'Ele confia..
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