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Maio: 

(Continua no próximo mês) 

Job deu início ao debate. Colocou o problema em cima da mesa. Começou a 
árdua caminhada do homem em busca de um sentido para as coisas que 
acontecem na vida. Lá no palco está, em toda a sua nudez e crueza, o problema 
dos homens, de todos nós, identificado na pessoa de Job. Lá no palco estão 
também as tentativas que fazemos para explicar o porquê do sofrimento, todas 
elas identificadas nos três amigos de Job. Não sabem das deliberações havidas 
entre Deus e a corte celeste. Os três amigos, que se mantiveram silenciosos 
durante sete dias e sete noites, vão apresentar e defender os argumentos que o 
povo costuma usar; vão querer defender o povo e a tradição contra a 
argumentação de Job. Quem vai ganhar? A tradição ou a consciência? 

A raiz do problema: A ideia errada que o homem faz de Deus 
O autor não se contenta em desfazer os argumentos da tradição. O problema é 

bem mais profundo. É questão de encontrar uma saída. O problema real é de 
outro nível. O verdadeiro conflito não é com os três amigos, ou com a tradição, 
mas é com o próprio Deus: “Aquilo que vós sabeis, eu também sei, não sou inferior 
a vós. Mas é com o Todo-poderoso que eu desejaria falar, é com o próprio Deus 
que eu desejaria discutir” (Jb 13, 2-3). 

O drama é uma espécie de júri simulado. Instaura um processo em que 
comparecem Deus e o homem para acertarem as suas diferenças. Job está certo 
de ser absolvido (Jb 23, 7). Por nada Job quer deixar sem solução esse problema 
que o aflige que, sendo problema do homem, é o problema da presença de Deus 
na vida dos homens. E Deus aceita a proposta de Job. 

A voz de Deus faz-se ouvir num longo discurso sobre a Sabedoria divina que 
enche a vastidão da Terra (Jb cc.38-41). Job interrogou Deus, agora é Deus que 
interroga Job: “Cinge os teus rins como um homem; vou interrogar-te e tu me 
responderás” (Jb 38, 3). Segue-se a descrição das maravilhas do universo, onde 
existem tantos mistérios que Job desconhece. 

Job encerra a questão: “Os meus ouvidos tinham ouvido falar de Ti, mas agora 
os meus olhos viram-Te. É, por isso, que me retrato e me arrependo sobre o pó e 
a cinza” (Jb 42, 5-6). 

O problema da vida não nascia de Deus, mas de uma imagem errada de Deus, 
que se formou na cabeça de Job por ouvir falar de Deus. Derrubando a falsa 
imagem, recebida do passado e da tradição, pelo seu reencontro com Deus, Job 
abriu um novo horizonte sobre a vida, para si e para os outros. 

O encanto das mães adoça o coração dos 

filhos. Não se trata de maquilhagem do rosto ou de 

cedências comprometedoras. Trata-se da ternura 

que, como um rio, faz brotar a vida e, sonhando 

filhos felizes, aposta no melhor, onde o esforço 

constrói o futuro, na exigência do crescimento e 

nas decisões que moldam o nosso ser. 

Dois bens existem na nossa vida: a mãe e a 

saúde. E só damos conta quando as perdemos. E 

torna-se demasiado tarde! 

 

Amor em Festa 

Temos a sensação que o rosto de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, 

tem toda a beleza da grandeza, da profundidade, de uma jovem 

equilibrada. Qualquer mãe procura o melhor para os seus filhos. Difícil é 

educar uma criança, mas educar o filho de Deus supõe a sensatez na 

exigência, na entrega. É verdade que Ele, Jesus, fez-se igual a nós, 

exceto no pecado; mas, exatamente por isso, foi mais difícil para Maria a 

educação daquele Menino. 

Lágrimas de alegria, preocupações constantes, interrogações acerca 

daquela criança e o enigma do velho Simeão no Templo de Jerusalém. E 

a profecia de que “uma espada de dor deveria atravessar-lhe a alma”. 

Com que profundidade Maria auscultava a vontade de Deus, a 

respeito dela e daquele Menino que Deus lhe confiou. 

Os cristãos têm um carinho pelas suas mães, mas não descartam a 

ternura  por esta mulher que se chama MARIA. 

E o mês de maio carrega a beleza das flores e a nossa  entrega a 

Maria. 

 Pe. José Manuel  

O Encanto das Mães 
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Introdução ao Livro de Job 

O drama vai começar. O narrador vai contar a história: “Era uma vez, lá longe 
na terra de Hus, um homem chamado Job, íntegro e temente a Deus, fugia do 
mal” (Jb 1, 1). Era piedoso, rico, célebre, estimado por todos e feliz (Jb 1, 2-5). O 
narrador leva o auditório como que atrás dos bastidores do destino dos homens, 
onde se decide o porquê das coisas que acontecem na vida e de que não temos 
conhecimento. Ele imagina uma reunião no alto do céu. Deus convoca a corte 
celeste para discutir sobre o destino dos homens. Satanás era um dos 
participantes na reunião (Jb,1, 6). Chegando a vez de Satanás, Deus chamou a 
atenção para a vida exemplar de Job, “íntegro, correto, temente a Deus, afastado 
do mal” (Jb, 1, 7-8). Mas Satanás não acredita. A piedade tão elogiada de Job 
não passava de uma fachada aparente. “Estende a mão e toca em tudo o que ele 
possui; juro que te amaldiçoará em teu próprio rosto” (Jb 1, 11). Deus aceitou o 
desafio: “Pois bem, tudo o que ele tem está em teu poder”. Só não podia tocar na 
pessoa de Job. Job perdeu tudo de uma vez. Só ficou ele e a sua mulher. Os 
filhos morreram todos, numa tempestade (Jb 1, 13-19). 

Job não se revoltou contra o Senhor. Pelo contrário, a sua reação foi: “O 
Senhor deu, o Senhor tirou! Bendito seja o nome do Senhor” (Jb 1, 21). A sua 
própria mulher nem suportava o hálito fétido de Job. Ela instigava-o a renegar a 
Deus. 

Três amigos de Job vieram, de longe, para compartilhar da sua dor, trazer-lhe 
alguma consolação e mostrar-lhe a sua simpatia (Jb 2, 11). Ao verem tanta dor, 
ficaram esmagados. Fez-se um silêncio prolongado. O sofrimento do justo quem 
o pode explicar? 

Tema do drama: o sofrimento do justo, quem o explica? 

Vai subindo, lentamente, o pano da boca do palco. E lá está Job, em cima de 
um monte de lixo. Ao lado, os três amigos. O silêncio da dor prolonga-se, pelos 
séculos, invade o mundo e atinge-nos, hoje, a nós. E sentimo-nos incapazes de 
explicar o sofrimento. 

De repente, um grito horrível rasga o silêncio. O público estremece e ao 
mesmo tempo alegra-se, pois Job tem a coragem de gritar aquilo que sente o 
justo que sofre sem saber porquê. No seu grito, Job torna-se porta voz de muitos 
que o escutam: “Pereça o dia em que nasci e a noite em que foi dito: um varão foi 
dado à luz! Que esse dia se converta em trevas! Que Deus do alto do céu não se 
incomode com ele. Porque não morri no seio materno, porque não pereci ao sair 
das suas entranhas? (…) Não tenho paz, nem descanso, os meus tormentos 
impedem-me o repouso” (Jb 3, 3-4, 11-13.20.26). 

Notícias ENS 

Aconteceu 

A acontecer 

Peregrinação ao Cabo Girão: No dia 5 de maio haverá a peregrinação, 
a nível regional e diocesano, ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, 
no Cabo Girão. A concentração será às 20H00 para dar início à subida 
pelas 20H30 que está a cargo dos Setores do Funchal, tal como a 
divulgação. A recitação do terço será dinamizada pelo Setor de Câmara 
de Lobos. A ornamentação da capela do santuário será feita pelo Setor 
Leste. O Setor Oeste organizará a Eucaristia que será presidida pelo 
nosso Bispo D. António. Esta atividade tem carácter diocesano; tragam 
os vossos familiares e amigos. Não esqueçam o rádio e, caso precisem, 
os banquinhos para a eucaristia.  

Procissão das Velas: No dia 12, o Setor do Funchal colaborará, como 
todos os anos, na Eucaristia que se seguirá à procissão das velas na 
Paróquia de Fátima no Funchal. 

Adoração Eucarística: No dia 15 haverá uma Adoração Eucarística na 
Igreja de Santo Amaro com início às 18H00, repartida por dois turnos: o 
primeiro das 18H00 até às 19H30 e o segundo das 19H30 até às 21H00. 
Os Setores do Funchal orientarão a atividade que tem carácter regional. 

Reuniões: A equipa de Região reunirá no dia 27. 

Via Lucis: A Via Lucis, a Adoração Eucarística e outras, inserem-se nas 
atividades para, a pedido e sugestão da Supra Região, orarmos pelo 
grande Encontro Internacional em Brasília. 

Palestra: No dia 12 de maio haverá mais uma palestra organizada pelo 
movimento "Juntos pela Europa" na mesma igreja e à mesma hora. 

Festa das Famílias: Voltamos a relembrar a Festa das famílias que terá 
lugar no dia 3 de junho no Parque Desportivo de Água de Pena. Vão 
organizando a vossa agenda, de forma a estarem presentes nesta 
atividade que vem sendo preparada com muito esmero e empenho pelos 
movimentos diocesanos ligados à família e envolve toda a região. 
Haverá autocarros das paróquias para o efeito. 

Formação O Drama de Todos Nós (18) 

-  Na igreja da Tabua, a Via Lucis 
com a participação de numerosos 
casais do Setor Oeste, mas bons 
representantes do nosso setor e 
outros setores. 

- Palestra de “Juntos pela Europa” 
na Igreja do Colégio sob o tema 
“Europa, onde está a tua alma?”, 
onde estavam presentes muitas 
pessoas de vários movimentos. 

Como está a acontecer a RESSURREIÇÃO nos nossos 

corações e nas nossas famílias nestes 50 dias de Páscoa? 

Vamos estar atentos para que a Ressurreição de Cristo 

continue a dar muitos frutos. 


