
Ilha de Santa Catarina, 05 de agosto de 2022.

MOVIMENTO PÓLEN

PALAVRA DE VIDA – AGOSTO/2022

“Todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequenos, foi a mim que fizestes” (Mt 25,40).

Tendo em vista o compromisso com a Mística Pólen, voltemos nossos olhares para o terceiro ponto de
nossa espiritualidade: Ver Cristo no outro. Deus em seu poder e soberania criou todos os homens à sua
imagem e semelhança (Gn 1,27). Sendo assim, não podemos dizer que nossa existência é um mero
acidente biológico, uma consequência de fatos ou fenômenos ou até mesmo um processo evolutivo
cego e sem sentido. Não, a criação foi sonhada e projetada por Deus. A vida possui uma finalidade! O
Catecismo da Igreja vem ao encontro dessa verdade quando afirma que: “Deus, infinitamente Perfeito
e Bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-
lo participar da sua vida bem-aventurada” (n.1).

Em síntese, Deus criou todo ser humano para sua bondade, para atraí-lo a si. Isso justifica a “sede” de
Deus que todos nós somos portadores. Santo Agostinho afirmava: “Fizeste-nos, Senhor, para ti e o
nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti”. De fato, “O desejo de Deus está inscrito no
coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus; e Deus não cessa de atrair o
homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de
procurar” (n. 27). 

Deste  modo,  cabe-nos  ressaltar  a  presença  de  Deus.  Afinal,  em diversas  oportunidades  podemos
corresponder  a  este  anseio  que  carregamos  em nós.  Quantas  vezes  viste  o  Cristo  hoje?  Ele  está
presente no Pão e na Palavra partilhada (na Santa Missa); na hierarquia da Igreja (“Quem vos escuta, a
mim escuta” Lc 10,16); onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome (Mt 18,20). Deus está
presente no pobre, naquele que se encontra prostrado, no oprimido, no triste, no só. Deus está presente
naquele que tem fome, sede e também naquele que foi preso ou até mesmo violentado. Cristo está
aqui! 

Pode ser que nem percebeste a presença dele, mas ele passou por ti quando na rua apressado tu estavas;
quando ele pediu esmola, mas teu relógio (para não disser teu medo) te fez acelerar os passos. Às
vezes, ele pede comida, mas nós desconfiamos e acabamos negligenciando a sua fome. Entenda bem,
nem sempre temos algo físico a dar e isso deve nos fazer recordar a pobre viúva do Evangelho, que
“deu tudo que tinha” (Lc 24,4), pois deu com coração. Tenho certeza que teu olhar, tua atenção, teu
carinho e tua solicitude seja o suficiente para agradar a Deus, para fazê-lo sorrir. Suficiente também
para amenizar sua dor ou até mesmo aliviar o peso da cruz, como fez o velho Simeão.

Não te esqueças que Cristo está no outro e contigo quer estar. Não te esqueças que todas as vezes que
fazes o bem a alguém, por mais pequeno que seja, foi a Cristo que fizestes (Cf. Mt 25,40). Não te
esqueças  de  tratar  bem,  aquele  lhe  quer  bem e  que  “Te  ama  com amor  eterno  e  lhe  atrai  com
misericórdia” (Jr 31,3).
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