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PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que eu 
estou disposto 

a mudar?

Há provações que podem surgir 
na vida dos crentes. Apesar dos 
obstáculos, a fé dá a força para os 
ultrapassar. O profeta é torturado por 
causa da sua missão. Acusam-no de 
não procurar «o bem do povo, mas 
a sua perdição». Como o salmista, 
Jeremias não perde a confiança em 
Deus: «Esperei no Senhor com toda a 
confiança e Ele atendeu-me». Jesus 
Cristo também é exemplo de injusta 
condenação: «suportou contra Si 
tão grande hostilidade da parte dos 
pecadores, para não vos deixardes 
abater pelo desânimo». Entretanto, ao 
evocar a sua Paixão, o Mestre alerta 
os discípulos para as provações que 
podem encontrar: «estarão cinco 
divididos numa casa: três contra dois 
e dois contra três». A minha fé até 
onde é capaz de resistir?

O nosso equilíbrio emocional e 
espiritual é estimulado pelas ‘pessoas 
vitamina’. Elas têm a habilidade de 
afastar o negativo e potenciar o que 
há de positivo em si e nos outros. São 
fonte de inspiração, também diante 
dos contratempos e dos sofrimentos. 
Essas são as pessoas que nos dão 
incentivo, quando estamos sem 
forças, sabem conectar «com o que 
temos de melhor, potenciam as 
nossas ideias, abrem o nosso coração, 
irradiam entusiasmo e cada conversa 
ou atividade que temos com elas 
levantam-nos o ânimo. A sua alegria 
é contagiosa, têm uma capacidade 
transbordante para fazerem os outros 
sorrir, para dar a volta à situação, para 
nos fazer olhar para o lado bom das 
coisas» (Marian Rojas Estapé).

“Não vos deixardes “Não vos deixardes 
abater pelo desânimo”abater pelo desânimo”

‘Pessoas vitamina’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Para não nos deixarmos abater pelo 
desânimo, precisamos de colocar os 
olhos em Jesus Cristo e em tantos 
homens e mulheres que foram e são 
capazes de atravessar ou de vencer 
as provações. Hoje, inspirados por 
eles, compete-nos fazer a nossa parte, 
que consiste em manter a esperança, 
de modo a atravessar ou a vencer 
as provações com confiança. Em 
vez de nos focarmos nos problemas, 
aprendamos a procurar as soluções. 
Acreditemos nisto: o mundo e as 
pessoas só mudam, quando eu 
começar a mudar a minha relação 
com o mundo e com as pessoas. O 
que é que eu estou disposto a mudar?


