“A Riqueza e Abnegação”
A liturgia do próximo domingo, 28º do TComum convida-nos a reflectir sobre as escolhas que fazemos; recorda-nos que
nem sempre o que reluz é ouro e que é preciso, por vezes, renunciar a certos valores perecíveis, a fim de adquirir os
valores da vida verdadeira e eterna.
Na 1ª leitura, um “sábio” de Israel apresenta-nos um “hino à sabedoria”. O texto convida-nos a adquirir a verdadeira
“sabedoria” (que é um dom de Deus) e a prescindir dos valores efémeros que não realizam o homem. O verdadeiro
“sábio” é aquele que escolheu escutar as propostas de Deus, aceitar os seus desafios, seguir os caminhos que ele indica.
A 2ª leitura convida-nos a escutar e a acolher a Palavra de Deus proposta por Jesus. Ela é viva, eficaz, actuante. Uma
vez acolhida no coração do homem, transforma-o, renova-o, ajuda-o a discernir o bem e o mal e a fazer as opções
correctas, indica-lhe o caminho certo para chegar à vida plena e definitiva.
O Evangelho apresenta-nos um homem que quer conhecer o caminho para alcançar a vida eterna. Jesus convida-o
renunciar às suas riquezas e a escolher “caminho do Reino” – caminho de partilha, de solidariedade, de doação, de amor.
É nesse caminho – garante Jesus aos seus discípulos – que o homem se realiza plenamente e que encontra a vida
eterna

LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I

Leitura do Livro da Sabedoria «Sab 7, 7-11»
"Considerei a riqueza como nada, em comparação com a sabedoria"
Orei e foi-me dada a prudência;
implorei e veio a mim o espírito de sabedoria.

Preferi-a aos ceptros e aos tronos
e, em sua comparação, considerei a riqueza como nada.
Não a equiparei à pedra mais preciosa,
pois todo o ouro, à vista dela, não passa de um pouco de areia
e, comparada com ela, a prata é considerada como lodo.
Amei-a mais do que a saúde e a beleza
e decidi tê-la como luz,
porque o seu brilho jamais se extingue.
Com ela me vieram todos os bens
e, pelas suas mãos, riquezas inumeráveis.
Palavra do Senhor
LEITURA II

Leitura da Epístola aos Hebreus «Hebr 4, 12-13»
"A palavra de Deus é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração"
A palavra de Deus é viva e eficaz,
mais cortante que uma espada de dois gumes:
ela penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito,
das articulações e medulas,
e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração.
Não há criatura que possa fugir à sua presença:
tudo está patente e descoberto a seus olhos.
É a ela que devemos prestar contas.
Palavra do Senhor
EVANGELHO

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos «Mc 10, 17-30»
"Vende o que tens e segue-Me"
Naquele tempo,
ia Jesus pôr-Se a caminho,
quando um homem se aproximou correndo,
ajoelhou diante d’Ele e Lhe perguntou:
«Bom Mestre, que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?»
Jesus respondeu:
«Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus.
Tu sabes os mandamentos:
‘Não mates; não cometas adultério;
não roubes; não levantes falso testemunho;
não cometas fraudes; honra pai e mãe’».
O homem disse a Jesus:
«Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude».
Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu:
«Falta-te uma coisa: vai vender o que tens,
dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no Céu.
Depois, vem e segue-Me».
Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante
e retirou-se pesaroso,
porque era muito rico.

Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos:
«Como será difícil para os que têm riquezas
entrar no reino de Deus!»
Os discípulos ficaram admirados com estas palavras.
Mas Jesus afirmou-lhes de novo:
«Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus!
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus».
Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros:
«Quem pode então salvar-se?»
Fitando neles os olhos, Jesus respondeu:
«Aos homens é impossível, mas não a Deus,
porque a Deus tudo é possível».
Pedro começou a dizer-Lhe:
«Vê como nós deixámos tudo para Te seguir».
Jesus respondeu:
«Em verdade vos digo:
Todo aquele que tenha deixado casa,
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras,
por minha causa e por causa do Evangelho,
receberá cem vezes mais, já neste mundo,
em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras,
juntamente com perseguições,
e, no mundo futuro, a vida eterna».
Palavra da Salvação

REFLEXÃO
«Abnegação e Riqueza...»
O que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Trata-se de uma questão que inquieta todos os crentes e que
certamente já pusemos a nós próprios, com estas ou com outras palavras semelhantes. Jesus responde: é preciso, antes
de mais, viver de acordo com as propostas de Deus (mandamentos); e é preciso, também, assumir os valores do Reino
e seguir Jesus no caminho do amor a Deus e da entrega aos irmãos. Isto não significa, contudo, que a vida eterna seja
algo que o homem conquista, com o seu esforço, ou que resulte dos méritos que o homem adquire ao percorrer um
caminho religiosamente correcto. A vida eterna é sempre um dom gratuito de Deus, fruto da sua bondade, da sua
misericórdia, do seu amor pelo homem; no entanto, é um dom que o homem aceita, acolhe e com o qual se compromete.
Quando o homem vive de acordo com os mandamentos de Deus e segue Jesus, não está a conquistar a vida eterna;
está, sim, a responder positivamente à oferta de vida que Deus lhe faz e a reconhecer que o caminho que Deus lhe
indica é um caminho de vida e de felicidade.
Quando falamos em vida eterna, não estamos a falar, apenas, na vida que nos espera no céu; mas estamos a falar de
uma vida plena de qualidade, de uma vida que leva o homem à sua plena realização, de uma vida de paz e de felicidade.
Deus oferece-nos essa vida já neste mundo e convida-nos a acolhê-la e a escolhê-la em cada dia da nossa caminhada
nesta terra; no entanto, sabemos que só atingiremos a plenitude da vida quando nos libertarmos da nossa finitude, da
nossa debilidade, das limitações que a nossa humanidade nos impõem. A vida eterna é uma realidade que deve marcar
cada passo da nossa existência terrena e que atingirá a plenitude na outra vida, no céu.
Na perspectiva de Jesus, a vida eterna passa pela adesão a esse Reino que ele veio anunciar. Jesus, com a sua vida,
com as suas propostas, com os seus valores, veio propor aos homens o caminho da vida eterna. Quem quiser "alcançar
a vida eterna" tem de olhar para Jesus, aprender com ele, segui-lo, fazer da própria vida – como Jesus fez da sua vida
– uma escuta atenta das propostas de Deus e um dom de amor aos irmãos. Toda a nossa caminhada, todos os nossos

esforços, toda a nossa busca visam alcançar a vida eterna. Muitas vezes, a lógica do mundo sugere que a vida eterna
está na acumulação de dinheiro, na concretização dos nossos sonhos de "ter" mais coisas, na conquista de poder, no
reconhecimento social, nos privilégios que conquistamos, nos cinco minutos de exposição mediática que a televisão
proporciona... Nós crentes sabemos, contudo, que os bens deste mundo, embora nos proporcionem bem estar e
segurança, não nos oferecem a vida eterna; essa vida eterna que buscamos ansiosamente está nesse caminho de amor,
de serviço, de dom da vida que Cristo nos ensinou a percorrer.
A história do homem rico, que buscava a vida eterna mas não estava disposto a prescindir da sua riqueza, alerta-nos
para a impossibilidade de conjugar a vida eterna com o amor aos bens deste mundo. A riqueza escraviza o coração do
homem, absorve todas as suas energias, desenvolve o egoísmo e a cobiça, leva o homem à injustiça, à exploração, à
desonestidade, ao abuso dos irmãos... É, portanto, incompatível com o "caminho do Reino", que é um caminho que deve
ser percorrido no amor, na solidariedade, no serviço, na partilha, na verdade, no dom da vida aos irmãos. Podemos levar
vidas religiosamente correctas, frequentar a Igreja, dar o nosso contributo na comunidade, ocupar lugares significativos
na estrutura paroquial; mas, se o nosso coração vive obcecado com os bens deste mundo e fechado ao amor, à partilha,
à solidariedade, não podemos fazer parte da comunidade do Reino.
Jesus confirma, no final do texto que nos é proposto, a validade desse caminho de renúncia e de desprendimento que
os discípulos aceitaram percorrer. Mais: Jesus garante que não se trata de um caminho de fracasso e de perda, mas de
um caminho que realiza plenamente os sonhos e as necessidades dos homens que o escolheram. Seguir o "caminho do
Reino" não é, portanto, aceitar viver infeliz e sacrificado nesta terra, com a esperança de uma recompensa no mundo
que há-de vir; mas é, livre e conscientemente, escolher um caminho de vida plena, de realização, de alegria, de felicidade.
O cristão não é um pobre coitado condenado a passar ao lado da vida e da felicidade; mas é uma pessoa que renunciou
a certas propostas falíveis e parciais de felicidade, pois sabe que a vida plena está em viver de acordo com os valores
eternos propostos por Jesus.
Jesus avisa aos discípulos que o "caminho do Reino" é um caminho contra a corrente, que gerará inevitavelmente o ódio
do mundo e que se traduzirá em perseguições e incompreensões. É uma realidade que conhecemos bem... Quantas
vezes as nossas opções cristãs são criticadas, incompreendidas, apresentadas como realidades incompreensíveis e
ultrapassadas por aqueles que representam a ideologia dominante, que fazem a opinião pública, que definem o
socialmente correcto... Precisamos, todavia, de estar conscientes de que a perseguição e a incompreensão são
realidades inevitáveis, que não podem desviar-nos das opções que fizemos. Para nós, seguidores de Jesus, o que é
realmente importante é a certeza de que o "caminho do Reino" é um caminho de vida eterna.
{Transcrito por Avelino Seixas}
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