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VATICANO - A CATEQUESE DO PAPA DURANTE A AUDIÊNCIA GERAL:
PEÇAMOS A DEUS OS DONS DA FÉ, ESPERANÇA E DO OTIMISMO,
SOBRETUDO NESTES TEMPOS EM QUE É FÁCIL A TENTAÇÃO DO DESÂNIMO
Cidade do vaticano (Agência Fides) – Durante a Audiência Geral de quarta-feira, 3 de setembro, que ocorreu na
Sala Paulo VI, João Paulo II prosseguiu o ciclo de catequeses sobre os Salmos e os Cânticos propostos na oração
da manhã das Laudes, comentando o salmo 91: “Louvor ao Senhor Criador”.
“ O hino inicia com um amplo apelo por celebrar e louvar o Senhor no canto e na música”, explicou o Santo
Padre, que logo após destacou que o tema central do tema é o bem o e mal: “Tanto um como o outro são
examinados por Deus justo e santo... a quem nada foge do agir do homem. Se confrontam, assim, em maneira
reiterável, dois comportamentos contrários. A conduta do fiel é dedicada a celebrar as obras divinas, a penetrar na
profundidade dos pensamentos do Senhor e por este caminho de luz e de alegria. Ao contrário, o homem perverso
é aprisionado em sua obtusidade, incapaz como é de compreender o sentido oculto dos acontecimentos humanos.
A momentânea fortuna o torna presunçoso, mas na realidade ele é intimamente frágil e destinado, após o efêmero
sucesso, ao colapso e á ruína”.
O contraste entre o justo e o malvado é novamente retomado no salmo, todavia, “o justo tem a força irresistível
de um búfalo e está pronto a desafiar cada adversidade” enquanto as suas raízes “se fundam em Deus mesmo, de
quem recebe a linfa da graça divina. A vida do Senhor o alimenta e o transforma, tornando-o florido e glorioso,
isto é, capaz de doar-se aos outros e de testemunhar a própria fé”. O hino se conclui projetando um olhar “aos dias
da velhice dos justos” e os prevê igualmente serenos enquanto o Senhor é fiel.
“O Salmo 91 evoca felicidade, confiança e otimismo – destacou o Papa - : dons que devemos pedir a Deus
justamente nestes tempos, nos quais se insinua facilmente a tentação do desanimo e do desespero”.
(S.L) (Agência Fides 4/9/2003 – linhas: 31; palavras: 373)
> LINKS
O texto integral do discurso do Santo Padre, em diversas línguas, está disponível em nosso site www.fides.org.:
http://www.fides.org/ita/magistero/2003/udienza_030903.html:
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