
XXIX TC   «…vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente.»   Ano C 

Firme… És um ser humano Firme nas atitudes que adoptas? 

Firmeza… És admirador da Firmeza com que devemos defender a nossa forma de vida? 

Firmar… És capaz de Firmar os passos que dás no caminho que escolheste como tua única meta? 

A força que existe em nós floresce, quando permitimos incomodar alguém com o nosso viver… 

É preciso regar a Justiça e persistir para que vença sempre, mesmo quando temos de “fazer das tripas coração!” 

Até, quando temos de ultrapassar todos os nossos limites humanos e desgastar cada membro do nosso corpo… 

Se for para edificar o Bem a atitude justifica o fim! 

A postura que assumimos perante a sociedade, dá provas de tudo o que nos sai da boca, 

transparece o que permanece no nosso coração e descreve a nossa Alma. 

Quando erguemos as mãos:  

«Quando Moisés tinha as mãos levantadas,  

Israel ganhava vantagem; mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amalec.» 

Quando levantamos os olhos: 

«Levanto os meus olhos para os montes: donde me virá o auxílio?  

O meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra.» 

Quando abrimos o peito à Fé em Jesus, O Cristo: 

«…o homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as boas obras.» 

Somos o fio condutor entre o mundo oprimido pelo pecado  

e o Reino da Paz e da Justiça que A Palavra de Deus mantem vivo! 

Hoje, a liturgia do 29º domingo do Tempo Comum, do Ano C, é firme neste Amor de Deus, 

por cada um de nós que sabe esperar (com a Esperança no seu expoente máximo) 

pela realização do desígnio do Senhor da Vida!  

Jesus afirma-o com Aquela Sua postura doce e forte: 

«Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa.» 

Lembra-te desta Parábola que é firme como a viúva e tão cortante como o juiz: 

Alguém pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede e pede Justiça  

(não seria natural e normal a justiça ser executada sem qualquer pedido?).  

Um outro alguém, com muito poder, quer fechar os seus ouvidos, 

mas como não consegue e apenas para deixar de ouvir, manda executar o pedido importuno! 

(que poder é este que faz os justos penarem perante a injustiça?) 

O importante é não desistir! 

Quando Deus abandona na tua mente o projeto que tanto anseia para ti, 

não temas nem recues… Não hesites nem te faças de difícil… 

Não queiras imaginar o amanhã nem ambiciones encontrar um contratempo que te pare! 

Porque… «E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos,  

que por Ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo?» 

Só tens de gravar no teu coração que ao aceitares A Missão,  

os teus braços deverão permanecer bem erguidos ao Céu! 

os teus passos serão firmes na Palavra de Deus que conheces e amas! 

a tua face será rosto de Jesus na Terra, quando semeares a justiça 

pelos quatro cantos da terra! 

Vai… Faz-te ao mundo… o Senhor estará contigo e escutar-te-á sempre! 

Não desesperes, porque o teu tempo não é o tempo do Senhor da Vida e a firmeza da tua vida arrastará multidões! 

Não desistas, porque um Baptizado é firme na Fé e Evangelizar é a tua Missão mais bela! 

És o filho que o Pai tanto ama, em ti O Deus do Amor firma a Sua aliança com a humanidade inteira! 

Vai!!!   


