
NÃO TEMER!   Mt 10,26-33 

Júlio Lázaro Torma 
" Atendi-me, ó Senhor,pelo vosso imenso amor!" 

(Sl 68/69;14c) 
        Neste final de semana em nossas comunidades cristãs somos chamados a meditar sobre o 
"Testemunho". 
       Estamos no âmbito do discurso da "Missão dos discípulos" (Mt 10), onde Jesus está nos 
instruindo e nos preparando para a missão dos discípulos. 
       A comunidade mateana está vivendo um processo de perseguição e conflito com as 
comunidades dos fariseus," Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos 
tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles " (Mt 10,17). 
     Diante das perseguições muitos membros das comunidades fraquejavam e abandonavam as 
comunidades e tinham medo de dar o seu testemunho de seguidores de Jesus. Como ele havia 
dito de "que nenhum empregado é maior do que o seu patrão.Se me perseguirem, vão 
perseguirem vocês também" (Jo 15,20), a vida de Jesus e a sua espiritualidade foi uma vida e 
espiritualidade de conflitos. 
     O que faz com que muitos "discípulos voltassem atrás e não andavam mais com Jesus" (Jo 
6,66), com medo das represálias sofridas e de anunciar a sua mensagem e viverem o seu 
programa e projeto de vida. 
     O discípulo não deve "TEMER", às perseguições e nem as "injurias de tantos homens  e os vi 
espalhando medo ao redor" (Jr 20,10), onde muitas vezes os perseguidores estão a estreita 
esperando um ato falho para desmoralizar, desacreditar e ferir a boa reputação da pessoa. 
     Como usando indevidamente a Palavra de Deus, pois muitas vezes, aqueles que perseguem 
sabem mais a Bíblia do que aquele fiel que está na comunidade. E a usam para difamar e 
perseguir a comunidade cristã. 
    Nós cristãos não devemos ter medo das perseguições e nem das calúnias, mentiras, fofocas, 
que parece acobertar algo, esconder algo, pois um dia será revelado. 
     Pois "no, juízo final, tudo seria revelado, pois averiguava o seguinte: Quando a gente cumpre 
com o dever, sem nunca se desculpar, ninguém toma conhecimento, ao passo que as 
imperfeições logo se tornam notórias...." (Santa Teresa do Menino Jesus, 1873-1897) 
    Diante dos conflitos e das difamações em que sofremos, não devemos desanimar é o momento 
de termos mais fé, sermos perseverantes e confiar no Senhor que escuta a nossa prece 
confiante, pois o Senhor escuta a prece de um inocente injustamente acusado (Sl 68/69). 
Principalmente daqueles que procuram dar o seu testemunho de vida cristã, do seguimento de 
Jesus e sofrem incompreensões da sociedade. 
     Nós não devemos ter medo de anunciar a Palavra de Deus e de viver a nossa missão, de ser 
profetas, de denunciar as injustiças sociais, os esquemas de corrupção dos poderosos e as suas 
artimanhas. 
    Pois a nossa missão está baseada na verdade, que põe a descoberto toda a mentira de um 
sistema social-político que não mostra a sua verdadeira face e as suas reais intenções. 
    Não devemos TEMER, aqueles que nos difamam e querem colocar empecilhos ou querem que 
a Igreja fale o que lhes agrade ou aos seus amos. Que agrada as suas ideologias políticas, 
interesses políticos partidários, dizendo o que nós devemos dizer ou não. Mas "é preciso 
obedecer antes a Deus do que os homens" (At 5,29). 
    Pois Deus é maior do que tudo o que pode nos amedrontar e tem controle da história. Somos 
chamados a viver na confiança de que Deus não nos abandona nunca nas mãos dos 
perseguidores e que faz com que não temos medo das dificuldades. 
     "Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo, quem nos separará? Se 
ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem 
será?, nada nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, nosso 
Senhor" (Rm 8, 35.38-39). 
     Deus está sempre conosco, não devemos ter medo de dar o nosso testemunho de cristãos de 
sermos discípulos do Senhor em todo tempo e lugar. 
              Boas meditações e bom final de semana a todos e a todas. 
                              


