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5º Domingo da Páscoa – Ano B
"Permanecei em mim"
No Domingo passado, Jesus dizia: “Eu sou o Bom Pastor”.
Hoje, diz-nos: “Eu sou a videira”
A Bíblia, refere que a Casa de Israel é a vinha do Senhor. E
Jesus diz mesmo “eu sou a verdadeira vinha”
Jesus é a videira e nós somos os seus ramos. Somos o novo
Povo de Deus.
Os ramos só darão fruto se estiverem unidos à videira. Isto
supõe UNIDADE.
A Liturgia de hoje fala-nos desta Virtude muito importante,
desejada por Deus que se chama UNIDADE.
Para haver unidade é preciso "permanecer" em união de
vida com Cristo e com a comunidade. Quem não vive unido a
Cristo e fora da comunidade é um separado.
Na 1ª Leitura, vemos o exemplo de São Paulo. (At 9,26-31)
Três anos após a sua conversão, Paulo vai a Jerusalém, para
se encontrar com Pedro e com a Comunidade Cristã.
Talvez esperasse uma recepção muito calorosa por parte
dos Apóstolos…
Mas, pelo contrário, encontrou um clima de desconfiança, por
ter sido, ele próprio, no passado, um perseguidor dos cristãos.
Em Jerusalém, no primeiro contacto, era considerado pessoa
perigosa.
Apesar disso, não ficou dececionado, nem se afastou da comunidade de Jerusalém.

Pelo contrário, "permaneceu" unido a Cristo e àquela Comunidade e deu testemunho de que estava arrependido, de tudo o
que tinha feito contra os cristãos.
A sua adesão e união a Cristo deu-lhe força para superar a
resistência encontrada.
- NÓS também, muitas vezes, poderemos encontrar dificuldade para permanecermos em união com os irmãos de nossa
comunidade:
Muitas vezes, diante das contrariedades, somos tentados
a abandonar tudo…
Mas não nos esqueçamos que a Igreja, à qual pertencemos
é santa e pecadora...
E nenhum motivo nos deve levar a renunciar à unidade…
mesmo que os outros nos vejam com reservas ou com desconfiança. Mesmo que os outros nos virem a cara, procuremos
sempre fomentar a unidade.
Na 2ª Leitura, São João aponta-nos o caminho da unidade:
"Amar não só com palavras e de boca, mas com obras e
de verdade...”
“Quem guarda os mandamentos de Cristo, permanece em
Deus e Deus permanece nele".
Só ama com obras e verdade,
- quem cumpre os mandamentos
- quem acredita em Jesus Cristo.
- quem ama os outros como Cristo nos amou.
Amar com obras e de verdade é proceder como S. Paulo:
depois que viu Jesus, falava d’Ele com todo a firmeza.
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No Evangelho, encontramos a linda imagem da "Vinha".
Na Bíblia, é uma imagem muito frequente:
Israel era considerada uma vinha plantada pelo próprio Deus,
que lhe dedicou todo o cuidado, mas que não produziu os frutos
esperados.
No livro do Profeta Isaías, Deus queixa-se: "O que mais poderia eu ter feito pela minha vinha que apesar de todos os cuidados, produziu agraços em vez de uvas?”
E Deus, o vinhateiro, foi obrigado a abandoná-la, e permitiu
que fosse destruída e plantada outra…
JESUS apresenta-se, no Evangelho, como a "verdadeira Videira", capaz de produzir frutos que Israel não produziu.
Nesta imagem, Jesus é o tronco, nós somos os ramos e o
Pai do Céu é o Agricultor.
Ele cuida da videira, poda os ramos para produzirem mais
fruto.
Para darem fruto, as videiras precisam da seiva, e para isso
precisam de estar unidas à cepa.
Nós precisamos de permanecer unidos a Cristo. São Suas
estas palavras: "sem mim nada podeis fazer".
O texto fala várias vezes em "permanecer unidos em Cristo"
e em "dar frutos".
Se não "permanecermos" unidos a Cristo, recebendo essa
seiva que é o próprio Cristo, em breve nos tornaremos ramos
secos, que serão cortados e deitados ao fogo...

Os nossos trabalhos pastorais nunca poderão dar frutos,
nunca poderão ser eficazes, sem a seiva dessa videira e sem o
contacto com Jesus, através da oração.
Na videira, para que haja muito fruto, é necessária uma poda
anual.
A poda é o corte daquilo que não presta.
Na nossa vida, temos de realizar
- a poda do nosso egoísmo,
- do nosso orgulho,
- da nossa vaidade,
- da nossa falsidade e
- da nossa ganância...
- Sem a poda, poderá haver muita parra,
mas haverá certamente pouca uva…
Termino com uma advertência:
O cristão que não "permanece unido a Cristo" não dá frutos.
Tornar-se-á então um "galho seco" que será cortado e atirado ao fogo...
Só unidos a Ele, teremos acesso à vida verdadeira.
Adaptado do trabalho do
Pe. Antônio Geraldo Dalla Costa

