XXII DOMINGO DO TEMPO COMUM
Caros irmãos e irmãs,
A liturgia deste domingo nos apresenta duas
belíssimas leituras. A primeira do livro de Jeremias e a
segunda é a do Evangelho que acabamos de ouvir.

“Seduziste-me Senhor e deixei-me seduzir”. Muitas vezes
ouvimos ou pronunciamos a palavra “seduzir” como algo
pejorativo ou quase negativo. No entanto, é uma das
palavras mais belas da Sagrada Escritura, porque esta é a
maneira que Deus tem de atrair e conduzir para Si o Seu
povo. Seduzir é atrair para si.

Sedução é o ato de seduzir ou de ser seduzido, de
fascinar, encantar. Em um sentido pejorativo, é o ato de
atrair para o mal.
A sedução pode estar no terreno interpessoal ou no
terreno dos objetos. Assim como as pessoas procuram, no
seu dia a dia, seduzir seus interlocutores em busca de
melhor vivência e de melhor qualidade de vida; também
a propaganda se utiliza muito desta arma para induzir
ao consumo.
No discurso informal, o termo geralmente está
relacionado a casos amorosos, envolvendo atitudes
específicas para o estabelecimento de relacionamentos
interpessoais, inclusive através do uso de linguagem
corporal. É um processo proveniente de duas (ou mais)
partes envolvidas que pode ocasionar respostas
comportamentais e emotivas inesperadas, analogamente a
uma reação química.
Nesse sentido podemos compreender que Deus nos
atrai para Ele para que vivamos com Ele uma experiência
verdadeira de um amor igualmente verdadeiro!

Somos todos atraídos pelo olhar amoroso e
misericordioso de Deus, que nos dá Jesus Cristo como prova
máxima do Seu máximo amor, que é infinito!
O Evangelho nos faz recordar que Jesus nos apresenta
a Cruz e é incisivo nas Suas palavras: “Quem quiser me seguir,
renuncie a si mesmo, tome a sua Cruz e siga-me”. Para esse
seguimento se exige uma postura muito particular e um
desprendimento total de si mesmo, porque no seguimento
de Jesus Cristo, o Discípulo se coloca numa posição, num
lugar determinado e esse lugar é imediatamente atrás do
Senhor. Isso não significa nem denota algo negativo, mas o
que Jesus pede no Seu seguimento é que o Discípulo coloque
os pés nas Suas pegadas, que pise exatamente onde Ele pisa,
que siga todos os Seus passos, porque o Seu desejo é o pleno
conhecimento e cumprimento da vontade do Pai.
Aquele que segue Jesus Cristo, pisa as Suas pegadas.
Aparentemente esse seguimento não apresenta segredo
algum, mas é preciso a humildade de quem se coloca atrás,
porque o orgulho do seguidor causa confusão e
incompreensão. Por esse motivo ouvimos Jesus dizer a Pedro:
“Vai para traz Satanás”! Jesus está dizendo com estas
palavras que Pedro se deixou dominar pelo espírito de
confusão. Ele está confuso e não é capaz de compreender a
dinâmica de Jesus, que por ser humilde e em tudo fazer a
vontade do Pai, refaz a historia do velho Adão.
É preciso que nos deixemos conduzir pelo Espírito de
Jesus para pisarmos as Suas pegadas, fazendo o Ele fez e
vivendo como Ele viveu para em tudo cumprir a vontade do
Pai. Esse seguimento é exigente, mas somos capazes de
suportar tudo, porque sabemos que podemos confiar nas
palavras do senhor: “Estarei convosco todos os dias, até o
fim do mundo”! Nós sabemos o que estamos conquistando e
qual será o nosso prêmio.
Nós somos seduzidos para uma experiência de amor
verdadeiro com o Senhor e jamais seremos confundidos na

nossa esperança. Jesus nos seduz para amar o Pai; Ele nos
direciona para uma entrega total à Sua missão, pois assim
seremos também anunciadores do Seu amor e da Sua
salvação.
Porque fomos seduzidos e aceitamos seguir Aquele
que nos seduziu na Sua Cruz, devemos também despertar os
nossos irmãos para amar Jesus, preparando cada coração
para acolher e abraçar os Seus ensinamentos. Quando
somos contagiados pelo amor de Jesus, nos sentimos por Ele
encantados e desejamos manifestar essa força ao mundo.
Ninguém que experimenta de verdade a força de Jesus e
adere ao Seu chamado, consegue ficar indiferente ou
acomodado, porque Ele nos atrai e nos mostra o Pai. Assim,
também nós, encantados e enamorados da Beleza eterna,
que é Jesus, vamos desejar pisar com os nossos pés nas marcas
deixadas pelos Seus pés.
Que a Santa Mãe de Deus nos ajude nessa entrega a
Jesus. Que jamais tenhamos medo da Cruz, mas que unidos a
Jesus, possamos experimentar as alegrias da vida nova na
Ressurreição.

