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Intenção Missionária - "Para que nos territórios de missão onde é mais
urgente a luta contra as doenças, as comunidades cristãs saibam
testemunhar a presença de Cristo junto dos sofredores" - Comentário da
Intenção Missionária de fevereiro 2011
Cidade do Vaticano (Agência Fides) - Durante sua vida terrena, Jesus sempre esteve próximo ao sofrimento
humano. A experiência da cura dos enfermos ocupou boa parte de sua missão pública. Para Ele levaram os
doentes, os aleijados, os cegos e leprosos. Uma cadeia de dor vivida muitas vezes na exclusão social e
considerado o resultado do pecado pessoal ou de seus pais (Cf. Jo 9, 2). Santo Agostinho amava chamar Jesus de
"o médico humilde". Ele atravessou passou pelo mundo fazendo o bem e curando as doenças. Bento XVI disse:
"Apesar de a doença fazer parte da experiência humana, a ele não conseguimos nos acostumar, não só porque às
vezes é realmente pesada e grave, mas essencialmente porque somos criados para a vida, para a vida completa.
Justamente, o nosso instinto interior nos faz pensar em Deus como plenitude de vida, aliás, como Vida eterna e
perfeita (Angelus de 8 de fevereiro de 2009). Às vezes a dor e impotência causada pela doença podem colocar à
prova a fé. Os fiéis têm o dever de ajudar seus irmãos a encontrar o significado do sofrimento na cruz de Jesus
Cristo e continuar a rezar para pedir a Deus a graça de "saber sofrer". Precisamos ser . para eles a proximidade de
Deus na dor. Diante da pergunta colocada pela doença, Deus respondeu em Cristo Jesus: "Deus - que nos revelou
seu rosto - é o Deus da vida que nos liberta de todo mal. Os sinais de sua força de amor são as curas que realiza
demonstra assim que o Reino de Deus está próximo, restituindo aos homens e mulheres sua integridade de espírito
e corpo” (Bento XVI, ibid). Mas essas curas físicas não um fim a si mesmo. São sinais que falam da necessidade
de uma cura mais profunda. A doença mais grave que afeta os seres humanos de todos os tempos é a ausência de
Deus, fonte da verdade e do amor. Em Cristo, Deus se tornou Bom Samaritano para nós. Através da encarnação
tornou-se o "nosso próximo", ele nos pegou sobre seus ombros de Bom Pastor e nos trouxe para a estalagem, que
é símbolo da Igreja. Ele curou as nossas feridas com o óleo dos sacramentos, para recuperar a nossa saúde.
Falando do sentido pleno do ministério de Cristo, o Papa afirma que "só a reconciliação com Deus pode nos dar a
verdadeira cura, a verdadeira vida, porque uma vida sem Amor sem verdade não seria a vida. O Reino de Deus é
precisamente a presença de verdade e do amor, e assim é cura no profundo de nosso ser. Entende-se, portanto,
porque a sua pregação e as curas que faz estejam sempre unidas: formam uma única mensagem de esperança e
salvação" (Bento XVI, ibid.). O ministério de Cristo continua na Igreja. Ela continua a curar o ser humano com a
graça dos sacramentos, enquanto, envolvida em milhares de atividades beneficentes, atenua o dor daqueles que
sofrem, sendo para eles a presença amorosa de Deus Rezemos para que muitos cristãos - sacerdotes, religiosos e
leigos - que cuidam dos doentes em várias partes do mundo, continuem sendo as mãos e o coração de Cristo para
seus irmãos nos países de missão. “Todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a
mim que o fizeram”. (Mt 25, 40). (Agência Fides 29/1/2011)
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