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A Felicidade
6º Dom. Comum C

Todas as pessoas desejam ser felizes.
O Catecismo da Igreja Católica afirma:
"O próprio Deus colocou no coração das pessoas um desejo
íntimo de felicidade".
Para conseguir a felicidade, as pessoas buscam, muitas vezes, segurança na riqueza, no prazer, no poder, no êxito e na
promoção pessoal...
Afinal, qual será o caminho para conquistar a verdadeira FELICIDADE?
As leituras deste domingo apontam dois caminhos:
- um leva à plena realização,
- o outro geralmente à deceção...
A 1a Leitura inicia com uma afirmação:
"Infeliz o homem que CONFIA no homem".
Onde buscamos a nossa segurança? Nos valores propostos
pelos homens?
- Quando confiamos demais nas pessoas: apanhamos grandes ilusões...
- Quando confiamos demais em nós: temos o perigo da autossuficiência...
- Quando confiamos demais nas coisas: passamos por dolorosas frustrações...
Por isso, o Senhor alerta que esse não é o caminho certo...
e acrescenta:
"Felizes as pessoas que CONFIAM NO SENHOR, e cuja
esperança é o Senhor". Estas pessoas são "como as

árvores plantadas à beira da torrente... nunca deixam de
dar frutos."
Só Deus é a fonte segura de felicidade e de vida plena.
O Salmo reforça a mesma ideia: "É feliz quem a Deus se
confia..."
Na 2a Leitura: São Paulo afirma que é feliz quem deposita a
sua fé e a sua esperança em "Cristo Ressuscitado".
A ressurreição de Jesus dá sentido à nossa vida e à nossa
fé, e é a garantia da nossa própria ressurreição...
No Evangelho: Jesus propõe um caminho seguro para a felicidade, através das BEM-AVENTURANÇAS.
É o discurso inaugural de Jesus, no qual o evangelista São
Lucas apresenta quatro Bem-aventuranças e quatro Advertências (não 8):
O Local é a Planície... (não a montanha)
Os Destinatários mais diretos são os Discípulos... (não o
povo)
O Mundo proclama: "felizes" os que têm muito dinheiro,
muito poder, muita influência...
Mas, Jesus declara:
- "felizes" os pobres,
- e amaldiçoados aqueles ricos que são gananciosos.
1. AS BEM-AVENTURANÇAS:
- "Bem Aventurados, VÓS que sois POBRES, porque vosso
é o Reino de Deus!".
Os discípulos tinham deixado tudo para seguir Jesus.
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Não colocaram a sua segurança nos bens materiais...
Por isso são bem-aventurados, porque para eles chegou o
Reino de Deus.
- "Bem Aventurados VÓS, que tendes FOME, e que CHORAIS, porque sois PERSEGUIDOS"...
A Bem-aventurança destas pessoas não se deve à situação
de pobreza, de fome, de lágrimas ou de perseguição, mas
porque, com a vinda do Reino de Deus, essas situações dolorosas irão desaparecer.
2. AS MALDIÇÕES:
- "Ai de VÓS, que sois RICOS ganciosos... FARTOS... ELOGIADOS..
que agora RIDES," enquanto tantos choram...
* As maldições denunciam a lógica dos que têm o coração
cheio de orgulho e autossuficiência.
Estas pessoas colocam-se numa situação, de dureza de coração, que impede a aceitação das riquezas oferecidas por
Deus.

significam que, se persistirem numa lógica de egoísmo e de
injustiça, eles não têm lugar no "Reino" que Jesus propõe.
E nós,
Onde colocamos a nossa felicidade e a nossa segurança?
- nos amigos influentes que conquistamos?
- no dinheiro que temos na poupança?
- nos bens materiais, que possuímos?
- no poder que exercemos?
- na posição social, que ocupamos?
- no luxo e no conforto que construímos?
- nos elogios e nas homenagens que recebemos?
Reparai,
Segundo o espírito do Evangelho de Jesus,
Nenhuma pessoa... nenhuma riqueza... nenhuma posição
social... nenhuma fama nos poderão trazer a verdadeira felicidade...
Só Deus poderá saciar plenamente o coração do homem...
FELIZ: - Não é quem possui todos os tesouros da terra.
FELIZ: - É quem faz de DEUS o seu verdadeiro Tesouro...
Adaptado de
Pe. Antônio Dalla Costa

- As Bem-aventuranças manifestam o que Jesus já tinha
dito, no início da sua atividade, na sinagoga de Nazaré:
"Eu fui enviado pelo Pai, ao mundo para libertar os oprimidos".
- As "Advertências" aos ricos não significam que Deus não
tenha para eles, a mesma proposta de salvação; mas

