«Os Mandamentos … um projecto de Deus»

A liturgia de domingo garante-nos que Deus tem um projecto de salvação para que o homem possa chegar à vida plena
e propõe-nos uma reflexão sobre a atitude que devemos assumir diante desse projecto.
A 1ª leitura recorda, no entanto, que o homem é livre de escolher entre a proposta de Deus {que conduz à vida e à
felicidade} e a auto-suficiência do próprio homem {que conduz, quase sempre, à morte e à desgraça}. Para ajudar o
homem que escolhe a vida, Deus propõe "mandamentos": são os "sinais" com que Deus delimita o caminho que conduz
à salvação.
Na 2ª leitura, Paulo apresenta o projecto salvador de Deus {aquilo que ele chama "sabedoria de Deus" ou "o mistério"}.
É um projecto que Deus preparou desde sempre "para aqueles que o amam", que esteve oculto aos olhos dos homens,
mas que Jesus Cristo revelou com a sua pessoa, as suas palavras, os seus gestos e, sobretudo, com a sua morte na
cruz {pois aí, no dom total da vida, revelou-se aos homens a medida do amor de Deus e mostrou-se ao homem o caminho
que leva à realização plena}.
O Evangelho completa a reflexão, propondo a atitude de base com que o homem deve abordar esse caminho balizado
pelos "mandamentos": não se trata apenas de cumprir regras externas, no respeito estrito pela letra da lei; mas trata-se
de assumir uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às suas propostas, que tenha, depois, correspondência
em todos os passos da vida.

LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I

Leitura do Livro de Ben-Sirá «Sir 15, 16-21 (15-20)»
"Não mandou a ninguém fazer o mal"
Se quiseres, guardarás os mandamentos:
ser-lhe fiel depende da tua vontade.
Deus pôs diante de ti o fogo e a água:

estenderás a mão para o que desejares.
Diante do homem estão a vida e a morte:
o que ele escolher, isso lhe será dado.
Porque é grande a sabedoria do Senhor,
Ele é forte e poderoso e vê todas as coisas.
Seus olhos estão sobre aqueles que O temem,
Ele conhece todas as coisas do homem.
Não mandou a ninguém fazer o mal,
nem deu licença a ninguém de cometer o pecado.
Palavra do Senhor
LEITURA II

Leitura da Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios «1 Cor 2, 6-10»
"Antes dos séculos Deus predestinou a sabedoria para a nossa glória"
Irmãos:
Nós falamos de sabedoria entre os perfeitos,
mas de uma sabedoria que não é deste mundo,
nem dos príncipes deste mundo,
que vão ser destruídos.
Falamos da sabedoria de Deus, misteriosa e oculta,
que já antes dos séculos
Deus tinha destinado para a nossa glória.
Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu;
porque se a tivessem conhecido,
não teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas, como está escrito,
«nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram,
nem jamais passou pelo pensamento do homem
o que Deus preparou para aqueles que O amam».
Mas a nós Deus o revelou por meio do Espírito Santo,
porque o Espírito Santo penetra todas as coisas,
até o que há de mais profundo em Deus.
Palavra do Senhor
EVANGELHO

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus «Mt 5,17-37»
"Foi dito aos antigos ... Eu, porém, digo-vos ..."
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas;
não vim revogar, mas completar.
Em verdade vos digo:
Antes que passem o céu e a terra,
não passará da Lei a mais pequena letra
ou o mais pequeno sinal,
sem que tudo se cumpra.
Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos,
por mais pequenos que sejam,
e ensinar assim aos homens,

será o menor no reino dos Céus.
Mas aquele que os praticar e ensinar
será grande no reino dos Céus.
Porque Eu vos digo:
Se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus,
não entrareis no reino dos Céus.
Ouvistes que foi dito aos antigos:
'Não matarás; quem matar será submetido a julgamento'.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que se irar contra o seu irmão
será submetido a julgamento.
Quem chamar imbecil a seu irmão
será submetido ao Sinédrio,
e quem lhe chamar louco
será submetido à geena de fogo.
Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar
e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa lá a tua oferta diante do altar,
vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão
e vem depois apresentar a tua oferta.
Reconcilia-te com o teu adversário,
enquanto vais com ele a caminho,
não seja caso que te entregue ao juiz,
o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão.
Em verdade te digo:
Não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo.
Ouvistes que foi dito:
'Não cometerás adultério'.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a,
já cometeu adultério com ela no seu coração.
Se o teu olho é para ti ocasião de pecado,
arranca-o e lança-o para longe de ti,
pois é melhor perder-se um dos teus membros
do que todo o corpo ser lançado na geena.
E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado,
corta-a e lança-a para longe de ti,
porque é melhor que se perca um dos teus membros,
do que todo o corpo ser lançado na geena.
Também foi dito:
'Quem repudiar sua mulher dê-lhe certidão de repúdio'.
Eu, porém, digo-vos:
Todo aquele que repudiar sua mulher,
salvo em caso de união ilegal,
fá-la cometer adultério.
Ouvistes que foi dito aos antigos:
'Não faltarás ao que tiveres jurado,
mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor'.

Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum:
nem pelo Céu, que é o trono de Deus;
nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés;
nem por Jerusalém, que é a cidade do grande Rei.
Também não jures pela tua cabeça,
porque não podes fazer branco ou preto um só cabelo.
A vossa linguagem deve ser: 'Sim, sim; não, não'.
O que passa disto vem do Maligno».
Palavra da Salvação

REFLEXÃO HOMILÉTICA
A Liturgia do próximo domingo dá-nos a oportunidade de reflectir sobre qual deve ser a atitude do cristão diante da Lei
de Deus.
Para muitos, é um tabu, uma série de proibições, que desaprovam muitas de nossas atitudes ou ações... Mas, será esse
o verdadeiro sentido dos Mandamentos?
A 1ª Leitura apresenta-nos Deus propondo os Mandamentos ao Povo de Israel, num clima de aliança... E o povo acolhe
unanimemente a proposta. (Ecl 5,16-21)
Para o povo de Israel, o amor e a fidelidade à Lei constituem toda a justiça e santidade... apesar de muitas infidelidades...
Mas, com o passar do tempo, reduziu a Lei a uma observância puramente externa, sem uma convicção interior mais
profunda...
No Evangelho, Jesus censura tal atitude: "Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos escribas e fariseus, não
entrareis nó Reino dos céus!" Não é suficiente uma fidelidade material e externa à Lei... É preciso uma fidelidade mais
profunda, interior... E Jesus apresenta 6 exemplos concretos.
São Antíteses: "Ouvistes o que foi dito... EU, porém, digo-vos..." mediante as quais proclama o sentido da nova Lei. Hoje
são lidas as primeiras quatro, referentes aos temas: Homicídio, Adultério, Divórcio e Perjúrio. As duas últimas: Perdão no
lugar de vingança {Lei de Talião} e o Amor ao inimigo, ao contrário de ódio, ficam para o domingo dia 23 de Fevereiro.
1 - HOMICÍDIO: "Ouvistes: Não matarás... aquele que matar terá de responder em Juízo...
Jesus: "Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, terá que responder em juízo..."
CONDENA: todo tipo de morte: calúnia... mentira... fraude... ofensa... Matar lideranças, não dando espaço na comunidade...

E o ABORTO? Se houvesse um Raio X capaz de mostrar o cemitério que criamos dentro de nosso coração, nós assustarnos-íamos...Quantas pessoas estão mortas, para nós!
2 - ADULTÉRIO: "Ouvistes: não cometerás adultério..." {eram bem mais severos para as mulheres}.
Jesus: "Quem olhar para uma mulher com desejo desonesto... já pecou em seu coração".
CONDENA: Não só o acto consumado de adultério, mas também o desejo... o adultério de coração.... certas amizades já

são adultério...Não basta manter escondido da esposa ou do marido as infidelidades.
"Se teu olho for ocasião de queda... corta-o"... Não devemos tomar ao pé da letra, mas significa radicalidade.
3 - DIVÓRCIO: "Ouvistes: Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe um certificado de repúdio". A lei de Moisés "tolerava" o
divórcio em certos casos (união ilícita), para preservar a mulher nesses casos: direito de igualdade.
Jesus: "Todo aquele que repudia sua mulher, faz com que ela adultere: E quem se casa com ela, comete adultério".
CONDENA: O Divórcio anula a tolerância da Lei mosaica... e afirma a indissolubilidade do vínculo matrimonial... Qual nossa

Atitude Pastoral, hoje, para os separados, e os recasados?
4 - PERJÚRIO: "Ouviste: Não jurarás falso..."
Jesus: "Não jureis de modo algum... Vosso SIM seja SIM, vosso NÃO, NÃO. Tudo que for, além disso, vem do Maligno..."

CONDENA: A falsidade... E por que precisar de jurar?

Não basta uma prática apenas externa da lei... temos que obedecer, viver o espírito da Lei.
O Sermão da Montanha neste trecho ensina-nos que a vida espiritual não está num catálogo de normas perfeitas que
proíbem as más acções, mas na limpeza da fonte de todas as acções: o coração, pois dele procedem assassínios,
adultérios, prostituições, falsos testemunhos e difamações.
Na 2ª Leitura, Paulo fala da "Sabedoria de Deus", tão diferente da dos homens. (1Cor 2,6-10)
E NÓS, como observamos os Mandamentos?
– Com o espírito do Antigo Testamento? {fazer isto ou aquilo porque é lei, porque é "obrigado"?
– Por que vou à Missa? Porque é um preceito? Porque o Pároco, na Catequese, "obriga"?
“Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus... não entrareis no Reino dos céus".
“Quem me AMA, guarda os meus mandamentos..."
Seja a nossa observância dos Mandamentos uma expressão sincera e profunda do nosso amor para com Deus.
{Transcrito por Avelino Seixas}
Segunda-feira, dia 10 de Fevereiro de 2020
Dia Litúrgico de Santa Escolástica, virgem +543

Santa Escolástica era irmã gémea do grande São Bento, pai do monaquismo. Nasceu numa região do centro da Itália em 480; tristemente
perdeu sua mãe no parto.
Gémea de Bento, tornou-se também gémea de busca de santidade e missão, já que ambos deram testemunho de santos fundadores. A
vida totalmente consagrada a Deus de Escolástica começou até antes do irmão; porém, foi aprofundada quando seguiu o irmão até que
ele se instalou em Cassino. Desta forma, Escolástica, fundadora das irmãs beneditinas, sempre esteve ligada a Bento.
Relata-nos o Papa São Gregório Magno que Escolástica e Bento embora morassem pertinho, apenas se encontravam para diálogos santos
uma vez ao ano. Daí que, no encontro que seria o último, Santa Escolástica pediu ao irmão que desta vez ficasse, a fim de se enriquecerem
em conversas santas até ao amanhecer, mas foi repreendida pelo irmão, pois seria causa de transgressão da Regra.
Diante da resposta negativa do irmão e com o coração pulsando de amor fraterno, Santa Escolástica entrelaçou as mãos, abaixou a
cabeça e rapidamente conversou com Deus. De repente, levantou-se uma tamanha tempestade que São Bento ficou impedido de sair
com seus irmãos.
Vendo o irmão zangado, Santa Escolástica esclareceu: "Pedi-te a ti e tu não me ouviste; pedi ao Senhor e ele me ouviu. Vai-te embora,
se puderes, volta para o teu mosteiro". Depois daquela providencial partilha de graça e oração, São Bento regressou ao mosteiro e
passados três dias percebeu numa visão a morte de sua irmã que o antecedeu 40 dias no céu.

