90. Onde não há amor, coloque amor e
você encontrará amor!
Na Carta aos Hebreus, encontramos uma frase que sustentava os primeiros cristãos em suas lutas e pode
sustentar a nós também: "Animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoa esse 'hoje', para que
nenhum de vós fique endurecido pelo pecado... somos PARCEIROS, SÓCIOS, DE JESUS contanto que
MANTENHAMOS FIRME ATÉ O FIM A NOSSA CONSTÂNCIA INICIAL!" (Heb 3,13-14)
Trata-se de um verdadeiro projeto de vida!	
  
Antes de mais nada, a Palavra de Deus nos diz que não basta lutar para nos manter firmes e vivos! É
preciso lutar para ANIMAR OS IRMÃOS, AJUDAR OS IRMÃOS.	
  
Não é fácil pensar dessa forma. Quantos de nós já se colocaram o problema, ou melhor, o propósito de
ANIMAR OS IRMÃOS, ACENDER O CORAÇÃO DOS IRMÃOS?	
  
Devemos admitir que é mais fácil nos queixar, murmurar pelos cantos, reclamar do que ANIMAR,
ENCORAJAR, PROMOVER, ESTIMULAR... Mas é isso que a palavra nos pede.	
  
	
  

É engraçado que, às vezes, suportamos uma dificuldade que vem de fora, mas reagimos como tigres
diante de um irmão que nos fere dentro da comunidade. Somos até pacientes com os de fora, mas
implacáveis com os irmãos de dentro da comunidade.	
  
	
  

Quanto precisamos dessa atitude: ANIMAI-VOS UNS AOS OUTROS, ou seja, não espere ser
animado, encorajado pelo irmão, mas comece você a animar o irmão, construir...	
  
	
  

Vamos dar um exemplo: pode ser que a nossa fraternidade de evangelização, ou a nossa casa de acolhida,
ou a nossa comunidade seja "FRIA", cada um por si... não tem iniciativa... tem um clima de "cemitério"... 	
  
Pois bem, isso, seguramente, não vai mudar só com as minhas murmurações! Enquanto alguém não se
decide a ser "mãe" do grupo, enquanto alguém não se decide a puxar uma música, um canto,
uma dança, enquanto alguém não se decide a ser a "lareira da casa" numa noite fria...
enquanto alguém não se decide a levar um bolo... nada vai mudar!	
  
	
  

O clima de qualquer grupo deve nascer de dentro do grupo, não pode cair do céu e nem vir de quem não
participa do grupo.	
  
Parece simples isso que estamos falando, mas não é assim. Imagine se Maria e José não tivessem criado
clima para esquentar a gruta onde Jesus nasceu! A gruta é fria, mas o amor é quente! A gruta é suja, mas
o amor a limpa! A gruta é pobre, mas o amor a enriquece!	
  
Assim é a nossa fraternidade, a nossa comunidade: “Onde não há amor, coloque amor e encontrarás amor,
dizia São João da Cruz”.	
  
E nós poderíamos continuar: ... onde não há alegria, coloque alegria e encontrarás alegria!	
  
... Onde não há perdão, coloque perdão e encontrarás perdão!	
  
... Onde não há entusiasmo, coloque entusiasmo e encontrarás entusiasmo!
... Onde ninguém partilha, comece você a partilhar e a comunidade se tornará um louvor
constante!	
  
... Onde todo mundo está triste e abatido, COMECE ANIMAR E OS OUTROS FARÃO O MESMO.
Animai-vos uns aos outros enquanto dura esse "hoje" da salvação, porque depois será triste
demais.	
  
	
  
A comunidade depende de você como uma família depende do clima que a mãe cria, junto com o pai!
Devemos pensar que sempre, no começo, uma coisa é fria, desordenada, parada, cheia de teia de aranha,
mas o que cabe a nós é RESSUSCITAR O CLIMA, sentir que a casa é nossa!	
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Irmãos, o autor da carta aos Hebreus coloca em destaque também que somos “PARCEIROS, SÓCIOS”
DE CRISTO. Como é bom enxergar a vida também por esse lado: será que temos essa consciência, ou
somos capazes somente de cobrar a ajuda de Jesus? Quando é que nós ajudamos Jesus? Quando
ajudamos a Igreja? O que fizemos para construir o Reino, para ajudar o Reino de Deus? Procuramos Jesus
somente quando estamos tristes e desesperados ou somos capazes de sentar à mesa com ele, como
fazem dois sócios empresários... Mesmo sabendo que Jesus é bem mais capaz de nós..., mas ele espera
que nós sejamos "sócios e parceiros", que edifiquemos a casa com eles.	
  
	
  
Tudo isso precisa de luta constante... de UMA DETERMINADA DETERMINAÇÃO, como dizia Santa
Teresa de Ávila: "Nos tornamos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos FIRME, ATÉ O FIM,
NOSSA CONSTÂNCIA INICIAL!
Você já pensou numa CONSTÂNCIA FIRME OU UMA FIRMEZA CONSTANTE!
Já é difícil a constância, mas a Bíblia nos pede uma CONSTÂNCIA FIRME e se pede significa que é
possível...
Hoje a palavra nos convida a construir sempre, sem esperar os outros (mesmo que os outros também se
animem conosco, a palavra nos convida a desbravar com coragem essa mata fechada que está à
nossa frente, sem esperar que outros façam isso.

Prova Aula 95
Você consegue lembrar se teve momentos nesse ano que passou em que você foi ativo em construir a tua
fraternidade? O que você fez?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Analisando a situação ao seu redor, o que mais precisa? Onde você deveria colocar amor, alegria, paz,
garra, empenho, carinho, paz.... e como você poderia fazer?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
PROVA N. 95

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
	
  

	
  

Nome inteiro (em letra de forma) de quem faz a prova: _________________________________________________
Frat.: _________________________________Data da prova __________ Assinatura: ________________________________
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