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O Farol

Domingo 17/01

C. do Im. Coração de Maria

A obra da construção da nossa igreja teve de parar, por falta de verba. É realmente uma pena, já que
estava a avançar muito bem, e dava esperanças para
celebrarmos a Semana Santa nela… será para mais tarde, quando Deus quiser!

Santos peregrinos (detalhe)
Hugo van Der Goes S. XV

No entanto, quero exortar-vos para apoiarem
esta obra com todo: para isso é bom lembrarmos os
exemplos dos anciãos, especialmente o zelo dos homens
do Antigo Testamento para a construção do Templo de
Jerusalém. Ora, na altura, apenas tratava-se de edificar
uma morada para a presença espiritual de Deus. Hoje,
trata-se da morada de Deus sacramentado. Ontem, sacrificavam-se nele apenas bois, bezerros e pombas, imagens bem imperfeitas do Sacrifício que ofereceremos
amanhã no Altar da nossa igreja: Sacrifício do Cordeiro

de Deus na Cruz, renovado de forma in- porque os homens não estão a preocuparcruenta no Altar da Nova Aliança.
se de construir uma casa para Ele: «Assim
fala o SENHOR do universo: «Reflecti no
«Eis que quero edificar um templo vosso coração, sobre o caminho que toao nome do SENHOR, meu Deus, e consa- mastes. Subi à montanha, trazei madeira e
grar-lho, para queimar incenso e aromas reedificai a casa; ela me será agradável e
diante dele, apresentar-lhe continuamen- nela serei glorificado - diz o SENHOR. 9Vós
te os pães da oferenda e oferecer-lhe ho- esperáveis a abundância e tivestes pouco.
locaustos de manhã e à tarde, aos sába- Dissipei com um sopro o que queríeis ardos, nas luas novas e nas festas do SE- mazenar. E porquê? - Oráculo do SENHOR
NHOR, nosso Deus; isto será uma lei para do universo. Por causa da minha casa que
sempre em Israel.» 2 Crónicas 2, 3
está em ruínas, enquanto cada um de vós
só pensa na sua. 10*Por isso os céus recuSeremos menos zelosos do que saram a chuva e a terra, os seus frutos.
David e Salomão? Eles ardiam do desejo 11Chamei a seca sobre a terra, sobre as
de oferecer a Deus a casa mais magnífica montanhas e sobre o trigo, sobre o mosto
possível: «A casa que há-de construir ao e sobre o azeite e sobre tudo o que proSENHOR deve ser, pela grandeza, pela duz o solo; sobre os homens e os animais,
magnificência e pela beleza, célebre em sobre todo o trabalho das vossas mãos.»
todas as nações». 1 Crónicas 22, 2
Ageu 1, 7 – 11
«É uma obra muito grande para
nos, -dirá o pusilânime-, não chegaremos»: «Não está convosco o SENHOR,
vosso Deus? […] Aplicai-vos, pois, com
todo o vosso coração e toda a vossa alma
a buscar o SENHOR vosso Deus. Construí o
santuário do SENHOR Deus, para trazer a
Arca da aliança do SENHOR e os utensílios
consagrados a Deus para o templo que
será edificado ao nome do SENHOR.» 1
Crónicas 22, 18 – 19



Então, vamos a continuar, pôr todo
o nosso esforço para conseguir o nosso
objectivo. Quem de nos sentir-se-á estranho a esta tarefa entusiasmante?

«Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O
SENHOR, Deus do céu, deu-me todos os
reinos da terra e encarregou-me de lhe
construir um templo em Jerusalém, cidade de Judá. Quem de vós pertence ao seu
«É muito grande para os poucos povo? Que o SENHOR, seu Deus, seja
fiéis que somos», dirá o pessimista: «4O com ele, e se ponha a caminho.» 2 Crónitemplo que vou construir deve ser gran- cas 36, 23
de, pois o nosso Deus é maior que todos
os deuses. 5Mas quem será capaz de lhe
E sejamos bem seguros que não
construir uma casa digna dele, se o céu e estaremos jamais abandonados pelo nosos céus dos céus não o podem conter? E so Deus: «Coragem, povo todo do país!
quem sou eu para lhe construir uma casa» Mãos à obra! Pois Eu estou convosco 2 Crónicas 2, 4 – 5
oráculo do SENHOR do universo.» Ageu
2, 4
«Temos muitos gastos, a crise, o
senhor sabe…» dirá o avaro. Pois é. Mas
Com a bênção, Pe. Samuel BON. 
Deus está precisamente a dizer que a crise, a seca, a penúria… são justamente

