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O Pecado e a Tentação

Fé e Caridade

Mesmo tendo tantas vezes escutado o evangelho das tentações de Jesus, não posso deixar de
me espantar com o descaramento do Diabo:
como ousou ele tentar o próprio Cristo? O certo,
é que tal não se deve a qualquer mérito do
príncipe das trevas mas, de novo, ao admirável
mistério da Encarnação. Para nos resgatar do
pecado e da morte, Deus assumiu a nossa carne
mortal e, mergulhando nas águas do baptismo,
assumiu a nossa frágil condição humana. Como
poderia o Senhor guiar-nos para a luz da santidade, se não nos fosse buscar aí, onde a vida
do homem se desenrola e o Demónio pensa jogar em casa? Jesus vence, uma a uma, todas as
insídias do tentador. Toda a espécie de tentação, desde a fama e o poder, o sucesso fácil
contornando sacrifícios, a manipulação das Escrituras em proveito próprio, tudo isso tentou e
em tudo isso foi vencido. Como mestre, Jesus
ensina-nos a vencer o bom combate, que armas
utilizar e como reconhecer as estratégias do
enganador. Ensina-nos, acima de tudo, que “sem
Ele nada podemos fazer”, a pedir ao Pai que
“não nos deixe cair em tentação mas nos livre
do Mal”, e a confiar no Espírito Santo que nos
conduz pelos desertos da nossa vida.

A fé, dom e resposta, faz-nos conhecer a verdade do Cristo como Amor incarnado e crucificado, adesão plena e perfeita à vontade do
Pai e misericórdia divina infinita para com o
próximo. A fé enraíza no coração e no espírito a firme convicção que, precisamente este
amor é a única realidade vitoriosa sobre o
mal e sobre a morte. A fé convida-nos a olhar
para o futuro com a virtude da esperança, na
espera confiante que a vitória do amor de
Cristo atinja a sua plenitude. Por seu lado, a
caridade faz-nos entrar no amor de Deus manifestado em Cristo, faz-nos aderir de forma
pessoal e existencial ao dom total de si e sem
reservas de Jesus ao Pai e aos nossos irmãos.
Insuflando em nós a caridade, o Espírito Santo
faz-nos participar no próprio dom de Jesus;
filial para com Deus e fraterno para com os
homens. (cf. Rm 5,5). A fé precede a caridade, mas só se revela autêntica se for coroada
por esta.
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bento xvi

Beatos Jacinta e Francisco Marto –
20 de Fevereiro
A 20 de Fevereiro, que coincide com o aniversário do falecimento da Beata Jacinta Marto,
celebra-se a Festa Litúrgica dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, elevados aos altares
por João Paulo II em 13 de Maio de 2000.
Para Francisco - nascido em Aljustrel, Fátima,
a 11.06.1908- a sua grande preocupação
era a de "consolar Nosso Senhor". Passava
horas a "pensar em Deus". Foi um contemplativo. Jacinta - nascida em Aljustrel, Fátima, a
11.03.1910 - levada pela preocupação da
salvação dos pecadores e do desagravo ao
Coração Imaculado de Maria, de tudo oferecia um sacrifício a Deus, como lhes recomendara o Anjo, dizendo sempre a oração que
Nossa Senhora lhes ensinara: Ò Jesus, é por
Vosso Amor, pela conversão dos pecadores (e
acrescentava, pelo Santo Padre) e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria.
Jejuai, orai, partilhai, e vivereis perfeitamente
a vossa Quaresma.
S. Cirilo de Alexandria
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