MÊS DA BÍBLIA
LIÇÕES DA PALAVRA DE DEUS
________________________________________________________________________
A Bíblia ensina a fidelidade a Deus e aos Mandamentos. Orienta-nos ainda
a sermos prestativos, benevolentes, dispostos a perdoar, a dar de comer e
beber a quem tem fome e sede, a respeitar o próximo e a socorrê-lo em suas
necessidades. A Bíblia nos une a Deus e nos humaniza na convivência
fraterna. Seguir o que a Bíblia ensina é abraçar o amor como testemunho
de serviço a Deus e aos irmãos. É andar pelos caminhos do Senhor, obedecer
aos seus mandamentos. Quem segue a Bíblia ama; jamais odeia. O ódio gera
morte, mata; o amor gera vida, salva. A Bíblia ensina amar o próximo como
consequência do amor a Deus. O amor a Deus e ao próximo deve ser efetivo,
isto é, com obras - na obediência da fé, no dom de si, no compromisso com
o reino. A Bíblia nos ensina um amor radical a Deus, aos irmãos, ao reino.
Tudo de nós deve ser dado para Deus, inclusive a vida, por causa de Jesus
e do seu reino. Esse jeito radical de amar, sem distinções, é um convite
aberto aos cristãos. Concretamente, a quem devo amar? De acordo com a
Bíblia, o amor deve se estender a todos, inclusive o inimigo deve ser
amado; portanto, não basta não odiar, é preciso amar. O amor ensinado por
Jesus é incondicional, total, não se restringe aos amigos, mas exige algo
de extraordinário. A lição do amor é traduzida em serviço aos amigos e aos
inimigos. O Senhor e Mestre Jesus deixou isso muito claro. Seu modo de
agir foi radicalmente marcado pelo amor, a ponto de dar a própria vida
para salvar os pecadores. Assim, ele manifestou a perfeição do amor. O mês

da Bíblia é uma fonte de graças, indica aos cristãos o caminho a seguir:
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, como
Jesus o fez. Por fidelidade ao imperativo do amor, somos chamados a aceitar
as

cruzes

da

missão

por

obediência

ao

Senhor.

Quem

ama

renova-se

internamente, porque o amor faz do homem uma nova criatura. De acordo com
São Tiago, amar é praticar as obras de caridade. Para ele, o amor não é
teórico, mas iminentemente prático, próprio de quem crer com as mãos. Esse
amor operativo é o principal mandamento do reino de Deus. A lei maior da
Igreja é o amor, que faz germinar e frutificar a semeadura do Verbo. Irmãos
e irmãs: na travessia do deserto, aproveitem o orvalho da graça, que cai
sobre a nossa Igreja e faz florir o jardim da vida. Observem as lições da
Bíblia: orem sem cessar e pratiquem as boas obras. Sob as bênçãos de Deus
e da nossa padroeira, a Virgem do Carmo, todos os diocesanos permaneçam
em ação de graças pelos 60 Anos da Diocese de Paracatu.
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