UNIDADE, O DESAFIO MAIOR
Na minha vida de padre sinto o enorme desafio e a preocupação de
muitos cristãos pela vertente moral da fé. Aliás há mesmo quem
confunda ou simplesmente encerre a fé na dimensão moral. Para estes, a
fé é uma questão de bons comportamentos e bonitas ações. Para estes o
Evangelho pergunta: “poderá alguém dizer a seu irmão senta-te aqui e
reza connosco sem lhe dar o que ele precisa para viver?”.
São uma corrente crescente e que se opõe de forma clara e explicita
àquela outra mais espiritual que faz da fé uma proposta espiritual. De
forma tipicamente protestante, muitos cristãos acham que ter fé e ser
bom cristão é rezar muito e derreter o coração diante da contemplação
dos mistérios da fé. Para estes diz o canto que cantamos em Sexta feira
Santa “… e o meu irmão morre, e o meu irmão morre”.
É claro e evidente que encerrar a fé numa ou noutra destas duas visões
é minimiza-la e é subverte-la. Não basta rezar pelo irmão que tem fome;
e também não basta dar-lhe o pão para que não tenha fome. É preciso
mais que isso.
A fé deveria começar por ser uma forma de estar na vida. Os antigos
usavam uma definição mito bela: a fé é uma visão nova sobre a vida.
Uma visão nova que leva a uma forma nova de estar. E no caso do
cristianismo essa forma de estar tem uma moldura concreta: a
comunidade, a igreja. Foi assim que Jesus quis e deveria ser assim que
nos deveríamos preocupar em fazer. A preocupação primeira do cristão
deveria ser a comunidade, a igreja e a sua inserção na mesma. A oração
mais bela que Jesus nos ensinou recorda-nos precisamente que somos
uma família e como família deveríamos viver; o inico da nossa vida cristã
é marcado pelo batismo que nos incorpora na comunidade e nos faz
pertencer á família de Deus.
Neste sentido ganha todo o sentido e torna-se um desafio gritante rezar
e trabalhar pela unidade dos cristãos. A divisão dos cristãos é porventura
o maior escândalo porque ela denota um pecado maior já que Deus é

união e nos desafia a ser à Sua imagem. (diabo significa precisamente
“divisor”…)

