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homilia

Missa da Noite

"nasceu-vos hoje um Salvador"

No meio da noite brilha a luz! A beleza das palavras do profeta Isaías
é um convite à esperança. Estarmos aqui, no meio da noite, reunidos para
celebrar a Eucaristia, é deixarmo-nos iluminar por esta luz que brilha mais
que o sol! É deixarmo-nos iluminar pela verdade de Cristo. Para isso, Ele
veio ao mundo. Para isso, tu e eu estamos aqui. Que a sua luz hoje nos
aqueça o coração, nos ilumine os pensamentos, nos desfaça os medos e
vença as tentações.
O Anjo anuncia-nos uma grande alegria! Alegria tão grande
apresentada na figura de uma criança que nasce. De facto, todos se
alegram por uma nova vida que nasce. Mas neste caso o Anjo dá um
motivo extra para a alegria, é que a criança que nasce é o Salvador!
Gostaria de olhar convosco um pouco para este Salvador e para a salvação
que ele traz.

Podemos socorrer-nos da primeira leitura onde são referidas as
características deste Salvador: é Rei, como David; o seu reino está firmado
no direito e na justiça; reina, agora e para sempre.
O que quer dizer que 'é como David'? Quer dizer que vem cumprir
as promessas de Deus feitas a David. E mais ainda, todas as promessas de
Deus são cumpridas em Jesus: seja as promessas a Abraão, seja a Moisés,
seja a David. A salvação é precisamente a realização dessas promessas:
Deus tinha prometido a Abraão uma terra (lugar), uma descendência
(família) e uma bênção (prosperidade); e a David prometeu "colocarei no
teu trono um descendente da tua família". A salvação é a realização destas
promessas. E não só para aquele povo, porque com Jesus tudo se
universaliza. Aquele Povo é a semente do que será toda a humanidade. De
facto, reparamos que cada homem que vem a este mundo (seja qual for a
sua raça, país ou cultura) precisa desta salvação; todo o ser humano precisa
de um lugar onde morar, de uma família que o acolha, e de prosperidade
para subsistir. Por isso Jesus é o Salvador, porque vem realizar o que cada
homem precisa para a sua vida sobre esta terra.
O que quer dizer que reina com justiça? Quer dizer que o seu reino
não se funda no poder da força e da violência, mas sim na verdade e no
amor. Jesus é Salvador precisamente porque salva a humanidade da lógica
do poder e da tirania. Jesus mostra a lógica do serviço e da compaixão.
Como diz Jesus aos seus discípulos: "sabeis que os poderosos fazem sentir
a sua força... não deve ser assim entre vós, quem quiser ser o primeiro façase servo de todos, porque o filho do homem não veio para ser servido mas

para servir e dar a vida". Por isso, Jesus é o Salvador, porque vem realizar
uma nova forma de nos relacionarmos uns com os outros.
O que quer dizer 'agora e para sempre'? Quer dizer que o que Jesus
fez é insuperável, é universal e é definitivo. Tudo ficou feito com Jesus.
Tudo o que Deus tinha a dar foi dado, porque se deu a si mesmo. Tudo o
que Deus tinha a mostrar, foi mostrado, porque se mostrou a si mesmo no
rosto de seu Filho. Tudo o que Deus tinha a fazer ficou feito, porque Jesus
obedeceu em tudo, fez sempre a vontade do Pai, e ofereceu totalmente a
sua vida na cruz. Por isso a sua vida, desde o nascimento até à morte é
redentora: não só para Ele mas para toda a humanidade, para ti também.
Jesus é o Salvador porque realizou em si mesmo o que cada homem
precisa de realizar para viver plenamente a sua dignidade humana; e
mesmo para os que já estão feridos pelo mal que há no mundo, a vida de
Cristo tem poder para curar essas feridas e recuperar a dignidade da
pessoa.

¿O que falta então para que esta salvação, esta Paz, seja visível, seja
para todos, seja para sempre? Faltas tu! É o que podes aprender na
segunda leitura de hoje, onde escutávamos São Paulo a dizer que "Cristo
se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade", mas que tu
tens de "aprender de Cristo a renunciar a toda a impiedade e aos desejos
mundanos, para viveres na temperança, justiça e piedade". Este é também
um grande mistério da salvação do mundo: é que tu tens de completar em
ti a salvação que Jesus Cristo já realizou. Se tu não te salvares, o mundo
não está salvo! Por isso não caias no engano de querer salvar todo o

mundo: não é essa a tua tarefa! Antes, trabalha cada dia para te salvares a ti
mesmo. Essa é que é a tua tarefa.

Celebremos agora a Eucaristia, reconhecendo neste Pão e neste
Vinho o Salvador. É Ele que continua a dar-nos a sua força transformadora,
ao ser nosso alimento. Alimenta-te d'Ele. Não desperdices a força que Ele
te dá. Acredita. Humilha-te. Obedece. Assim estarás a salvar a tua vida, e
em ti, é o mundo que está a ser salvo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.

