Fé sem obras, é possível?
O início do novo ano pastoral é marcado pelos desafios gritantes do apóstolo S. Tiago
lembrados na liturgia do 24 domingo do tempo comum. Não resisto a transcrever a
suas palavras:
Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras?
Porventura a fé pode salvá-lo?
E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento quotidiano,
E algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos, e fartai-vos; e não lhes derdes as
coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.
Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as tuas
obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
Tu crês que há um só Deus; fazes bem. Também os demônios o crêem, e estremecem.
Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o
altar o seu filho Isaque?
Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
E cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como
justiça, e foi chamado o amigo de Deus.
Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé.
(Tiago 2:14-24)
Leio, releio e volto a ler; medito e renovo a meditação. Depois à noite não consigo
dormir e ouço as palavras repetidas como num túnel profundo e atrofiante “A FÉ
SEM OBRAS É MORTA”.
Tenho medo! Por mim!...Mas também por ti!... Porque a cada esquina da minha
cidade encontro, a cada dia que passa vejo crescer os pretensos crentes sem obras.
Aumentam os que tudo sabem sobre a fé (ou julgam saber) e nada sabem sobre o
quotidiano da sua cidade. Aliás em nome da pretensa fé dizem não querer saber.

