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“O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou.” (Jo 4, 34)

Caríssimo irmão,  tudo  o  que  sabemos  a  respeito  de  Deus  é  imensuravelmente  insuficiente  em
relação àquilo que Ele realmente é. Não temos a capacidade, por sermos seres limitados, para aderir
tudo aquilo que Deus é e o que Ele tem reservado para nós. Somos pequenos. Mas atenção, espero
que possas me compreender bem: o fato de considerar a nossa pequenez em relação a Deus não nos
permite alimentar a falsa ideia de que não somos nada ou que somos seres sem valor. Lembre-se:
“Deus viu que tudo aquilo que ele fez era muito bom!” (Gn 1, 31). Deus na sua bondade e no
seu amor criou o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada.

A consciência de nossa fragilidade ajuda-nos a sermos humildes e a reconhecer nossos pontos de
luta. Todos nós temos limites a serem respeitados e dificuldades a serem superadas. Deste modo, se
somos  chamados  a  participar  da  bem-aventurança  de  Deus,  encontramos  aí nossa  felicidade  e
devemos vencer nossa fragilidade. Longe do Senhor jamais seremos felizes. Claro que ninguém é
absolutamente  feliz  nesta  vida.  Entretanto,  Deus  não  poria  nos  nossos  corações  esta  ânsia  de
felicidade perfeita se não houvesse algum modo de satisfazê-la. Compreenda, Deus deseja a nossa
felicidade!

Certamente, a via mais segura para alcançar a verdadeira felicidade reside em cumprir a vontade do
Senhor. Pois, na vontade de Deus, gozamos de verdadeira paz e fecunda alegria. Tal vontade se
revela  nas  Sagradas  Escrituras,  na  Igreja  por  meio  de  sua  hierarquia,  na  pessoa  do  Papa,  que
expressa sua autoridade no magistério e na defesa da doutrina. É da vontade de Deus que façamos
uso dos sacramentos  e dos sacramentais,  pois são instrumentos que nos aproximam Dele.  Vale
recordar que nesses “espaços” reside a vontade de Deus, pois quis Ele formar uma comunidade de
fé, onde eu e tu somos membros e formamos um só corpo. Tudo o que a Igreja oferece é para o
nosso bem e para nossa salvação, nos aproxima do nosso ideal e daquilo que somos chamados em
Deus.

Evidentemente, é por meio de uma caminhada eclesial e uma vivência da espiritualidade que vamos
paulatinamente desvelando a vontade de Deus para nossa vida particular. Afinal, o mesmo Senhor
que desejou formar um corpo (que é a sua Igreja – sua amada esposa), também alimenta sonhos em
relação a cada um de nós. O nosso Deus é um deus que sonha conosco, com o nosso sucesso, nosso
êxito. Constantemente devemos perguntar: “Que devo fazer, Senhor?” (At 22,10). Lembre-se, eu
e tu provamos o nosso amor a Deus e fazemos a sua vontade, não mediante aquilo que sentimos ou
falamos, mas em relação àquilo que estamos dispostos a “fazer” por Ele. Por isso, vale a pena se
esforçar e se dispor cada vez mais a Deus!
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