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Intenção Missionária - Dezembro 2005: “Para que a procura de Deus e a
sede da verdade levem os seres humanos ao encontro do Senhor”.
Comentário do Card. Juan Luis Cipriani, Arcebispo de Lima (Peru) sobre a
intenção missionária indicada pelo Santo Padre
Cidade do Vaticano (Agência Fides) - “Padre, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus
verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste” (Jo 7,3). Jesus Cristo pronuncia estas palavras, dirigindo-se a Deus Pai,
ao dar as últimas instruções a seus discípulos. Conhecer Deus. Conhecer Jesus Cristo. Em um mundo ao mesmo
tempo globalizado e fragmentado, é muito importante mobilizar toda energia para que os direitos do homem à
educação e à cultura sejam reconhecidos, especialmente nos países mais pobres.
A procura de Deus está sempre presente no profundo do coração de todo homem, em qualquer situação se
encontre. Podemos dizer que com a criação, Deus sele e deixe uma espécie de sinal na natureza humana, que nos
leva a procurar o nosso Criador. A maravilhosa experiência de Santo Agostinho, narrada por ele mesmo: “Tu nos
fez Senhor para ti, e nosso coração é inquieto até que repouse em ti” (Conf. 1.1.1) é sempre atual. Diante de um
panorama complexo, a virtude da esperança é colocada à prova. Por isso, devemos ser todos ‘missionários’ que
confiam, com alegria, nas promessas de Deus. O nosso Deus nunca abandona o seu povo, mas o convida à
conversão para que o seu Reino se torne realidade. O Reino de Deus significa não apenas que Deus existe e é
vivo, mas que é presente e se realiza no mundo.
“E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14). O homem e a mulher de hoje têm sede de verdade nas
relações humanas, nas relações entre os países, e em geral, em toda relação com a qual transmitimos nossas idéias
e valores. A união com Cristo, no Pão e na Palavra, na oração e no sacramento da Reconciliação. Reforça a nossa
participação na Verdade. A ação missionária da Igreja, guiada pelo Espírito Santo, pode fazer deste mundo um
jardim maravilhoso em que a beleza de nosso Deus, expressa por seu Filho, Jesus Cristo, está refletida na
participação à vida divina através da graça do batismo. Ser Filho no Filho! Que panorama atrativo para os homens
e mulheres de hoje!
Esta é a vida eterna: que conheçam ti e … o seu convidado. Quen é Jesus Cristo ? É o Verbo encarnado, o Filho
unigênito do Pai: verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo é a verdade: é o homem perfeito; por isso ensina
ao homem quem é o homem. Em Cristo, o ser humano descobre a sua identidade: a de filho ou filha de Deus. É
este o mistério de nossa fé: que Deus assumiu o corpo humano, que deus quis fazer-se homem, com um coração
de carne, como o nosso, para nos salvar, amar e ser amado. São João afirma que a vida eterna consiste em
conhecer Cristo, e diz também que “Deus é amor” (1Jo 4,16). Jesus nos ensinou que o maior mandamento, que
resume todos os mandamentos, é o de amar Deus e amar ao próximo. Conhecer á amar e fazer amar: este é o
desafio do espírito missionário. Não se trata de conhecer e fazer conhecer, mas muito mais: amar e fazer amar.
Em outras palavras, conhecer deus e fazê-lo conhecer, significa, como dizia São José Maria Escrivà, “viver esta
entrega ao serviço dos últimos é essencial para os cristãos”. Assim, nós, cristãos, devemos nos esforçar em dar um
‘veraz e autentico testemunho de Cristo, para que todos aprendamos a conhecer e amar o Senhor, a descobrir que
a vida normal no mundo, o trabalho de cada dia, pode ser um encontro com deus’. (Conversações, n.70).
Com profunda emoção, elevamos nossos corações a Deus na oração de agradecimento pela dedicação generosa
de tantos missionários e missionárias em todo o mundo, que fizeram de suas vidas uma autêntica ‘missão’. Se a
vida cristã é a presença da vida de Cristo no batizado, compreende-se que todo cristão seja associado à missão de
Jesus. Quem melhor do que a Mãe de Deus e nossa mãe, a Virgem Maria, pode nos conduzir sempre com Pedro, a
seu Filho Jesus? (Card. Juan Luis Cipriani) (Agência Fides 28/11/2005)
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