Conviver com as diferenças
Por que hoje vivemos tantas relações de intolerância? Vivemos num mundo que já
sofreu tanto por estes conflitos e que só trouxeram consequências desastrosas para a
humanidade, porém não foi suficiente o aprendizado. Infelizmente o homem ainda
não percebeu que esta intolerância tem sentenciado graves situações que
determinam a exclusão de pessoas no âmbito familiar, social, religioso e do direito à
vida. É preciso trabalhar os diferentes relacionamentos para superar a intolerância.
No mundo materialista e consumista que vivemos as pessoas adquirirem produtos
que possam satisfazê-los, quando estes não mais conseguem suprir seus anseios são
jogados fora. Estranhamente vemos as relações humanas caminhando nesta mesma
lógica. O ser humano é descartado ou expelido como um objeto na sociedade.
Vivemos grandes expectativas para que o outro nos complete, porém quando nos
deparamos com as imperfeições e até mesmos os diferentes modos de ser e de viver
simplesmente nos frustamos, nos decepcionamos e descartamos o outro facilmente ou
até o rechaçamos. Nada justifica tal atitude!
Ainda estes dias me deparei com o texto da escolha dos Apóstolos, quando Jesus
orou ao Pai para que através daqueles homens fosse perpetuada sua missão no
mundo. Pensei nas limitações de cada um deles, nas virtudes e imperfeições, no
temperamento e personalidade
desses que hoje são chamados colunas da
Igreja...pensei na forma com que cada um respondeu ao sagrado chamado, como
foram formados, como cada um como discípulo viveu isto nas suas particularides...
suas respostas...e como as narrativas nos propõe um caminho de discipulado que
passa pela necessidade de uma formação humana. Jesus parece bem ensinar os seus
discípulos a lhe dar com as diferenças. Os convida a ser uma resposta de comunhão
para o mundo tão fragmentado por cisões. No Evangelho acolhe a samaritana,
admira a fé de um romano, elogia a atitude contrita dos pecadores, se convida a estar
na casa de um Cobrador de impostos arrependido que sublevava o dinheiro do povo,
elogia a gratidão de um samaritano leproso, admite que outros fora da sua escola de
discipulado falem em seu nome e expulsem o mal... enfim, temos muito a aprender
com o Mestre!

