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«Pois todo aquele
que se exalta
será humilhado,
e quem se humilha
será exaltado»

O primeiro convite de Jesus parece
ser este: descermos do “pedestal”
do nosso eu, para colocarmos no
centro não o nosso egoísmo, mas,
decididamente, o próprio Deus.

Ele, sim, pode ocupar
o lugar de honra

na nossa vida!

Z (Lc 14,11)

É importante dar espaço a Ele,
aprofundar o nosso relacionamento
com Ele, aprender com Ele o estilo
evangélico do rebaixamento.

Como na semana precedente eu tinha
ficado em casa, doente, me girei um
momento para fazer uma pergunta a
uma dessas colegas.

A força
do pedir
desculpa!

Um dia, durante a aula
de economia e direito, algumas das minhas
colegas começaram a brincar ao invés de
prestar atenção ano professor.

Justo naquele momento
a professora me viu,
me pediu para entregar-lhe
minha agenda com as
justificativas, e depois me
mandou pra fora da sala
dizendo que não suportava
o meu comportamento.

Eu tentei lhe explicar
porque tinha me girado mas
ela não quis me ouvir.
Mandou chamar meu pai. Eu fiquei sem
ação e muito envergonhada pois ela
falou com ele diante de toda a turma,
dizendo que eu não a respeitava e que
brincava ao invés de prestar atenção na
aula.

Colocar-nos livremente no
último lugar significa
escolher o lugar que o
próprio Deus escolheu
para si, em Jesus.

Ele, mesmo sendo o
Senhor, optou por
partilhar a condição
humana, para anunciar a
todos o amor do Pai.

No dia seguinte, fomos convocados à
escola para discutir sobre o que tinha
acontecido.

Eu queria me defender mas
sabia que a professora não
aceitaria as minhas desculpas e
que ela sempre acharia que
tinha razão.
Então eu pedi desculpas.
Mesmo se não era fácil pois aquilo era
uma injustiça, eu decidi perdoá-la e
imediatamente senti uma sensação de paz
dentro de mim.

Mesmo se pra mim era difícil, eu
procurei aceitar aquela injustiça.
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