
XIII Tempo Comum   «Hesitação…»    Ano C 

Quando falamos de Deus, devemos evitar as hesitações. 

O que é do Pai, será sempre o melhor para cada um de nós. 

O chamamento do Senhor da Vida afasta-nos de tudo o que conhecemos como bem adquirido. 

Os bens materiais que possuimos, os amigos que nos dão alegria, a família que nos apoia… 

Aquele que é de Deus, não hesita… não pensa nas consequências… não desanima… não teme! 

Hoje, Jesus, no Evangelho do 13º Domingo do Tempo Comum, do Ano C,  

apresenta-nos um só caminho: «Segue-Me» 

Este “Segue-me!” vem com o Amor e com a dor… Com a Alegria e com a tristeza… 

Com a Fé e com as trevas… Com a Esperança e com o desâmino… 

Com a Liberdade e com a escravidão… Com a Disponibilidade e com o Serviço.  

Não há tempo para hesitações. 

O mundo precisa de quem olhe para a frente. 

O passado ensina o modo como O Cristo nos ama… O quanto O Mestre precisa de cada um de nós! 

Mas é o futuro que ambiciona uma humanidade mais justa, mais fraterna, mais coerente, mais de Deus! 

Por isso, é HOJE, que temos de iniciar o caminho. 

“Qual caminho?” 

Aquele que o Cristo abriu até ao calvário: 

o Amor total até aos nossos inimigos… até àqueles de quem não gostamos tanto! 

a Alegria de viver com a Palavra de Deus, como realidade no nosso dia-a-dia. 

a Fé que nos faz perdoar sem limites, para recebermos o perdão infinito. 

a Esperança que nos habita o peito e nos conduz segundo o Espírito Santo. 

a Liberdade de semear a Caridade no peito de quem é escravo dos bens materiais e do dinheiro. 

a Disponilidade total aos que mais sofrem, aos que andam perdidos,  

porque hesitam quando o Mestre os chama. 

Eu quero-te aqui ao meu lado.  

Quero ir contigo e seguir Jesus. 

Juntos, nesta estrada e sem hesitar. 

Confia! É O Mestre nos está a chamar! 

Vem…  

 

  


