Construindo com Jesus
Por: Vivaldo Armelin Júnior

As duas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, nos conduzem a uma vida nova,
renovada e eterna. Conhecê-las é importante e até necessário.
Desde o Antigo Testamento existem indicações da vinda do Senhor, uma vinda não
espiritual, mas terrena. Vários profetas apontaram para a chegada do Messias e até indicando o
local de nascimento.
Deus nos enviou seu Filho e o colocou no meio de nós, não como espírito, mas como
homem. Ele chegou, encarnou-se no vente de uma mulher pura e preparada para receber o Filho
de Deus. Tudo previsto por profetas nas passagens do Antigo Testamento.
Esses profetas dialogavam com Deus e todos sabiam respeitá-Lo, e Dele recebiam
revelações, profecias e previsões. Vale lembrar que nenhum deles eram adivinhadores.
Desde o ventre de Maria até sua crucificação e morte, existe uma profecia e que está
documentada na Bíblia. Por essa razão é importante lê-la, ouvir as leituras durante as Missas e
também atentar-se às explicações que são apresentadas em programas das emissoras católicas de
rádio e televisão.
Muitas pessoas preferem assistir a uma novela onde a valorização do mal, da traição
(infidelidade), violência, desrespeito, a falta de palavras são a marca principal. Novelas e séries
onde o respeito ao Matrimônio é colocado de lado, consequentemente apresenta uma opção de
vida sem a família. Não há, nessas novelas o respeito aos filhos, à fé, ao amor a Deus...
Construir com Jesus é fugir destas tentações do maligno que nos quer exatamente sem
família, sem amor a Deus, longe da caridade, misericórdia e da fé.
Jesus nos apresenta o maior e mais completo amor, Ele nos quer a seu lado construindo
um mundo melhor. Para isso, nos dá a ferramenta necessária, vejamos algumas delas: caridade,
respeito ao semelhante, amor ao próximo, misericórdia, desapego ao profano, das Leis do
Sacramento do Matrimônio, aos Dez Mandamentos, às coisas de Deus e à sua Palavra, bem como
levá-la a todos aqueles e aquelas que estão distantes, perdidos, desorientados ou guiados por
pessoas que estão a serviço do maligno.
Infelizmente nem todos os meios de comunicação estão ao lado do Senhor, isso vale
para a maior rede de televisão do Brasil, pois em suas novelas tudo de errado é valorizado como
certo. Essas pessoas desejam a destruição da família para dominarem, aumentarem seus lucros e
riquezas, mesmo que de maneira indireta ou até direta tenham que matar.
A televisão conseguiu deturpar a palavra casamento, que até pouco tempo atrás era a
união entre um homem e uma mulher. Hoje tem leis que descaracterizaram a palavra casamento.
Do jeito que está indo daqui a um tempo as pessoas poderão se “casar” com animais legalmente,
pois existem homens e mulheres que se relacionam sexualmente com eles.
Construir com Jesus é recusar tudo isso e seguir exemplos como o de Pedro, Apóstolo
de Jesus, primeiro Papa, que morreu na cruz de cabeça para baixo, ou seja, olhando para o Céu. É
seguir os exemplos de São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio de Pádua, São Bento, Santa
Gorete, Santa Terezinha do menino Jesus, Santa Paulina, a Beata Madre Teresa de Calcutá, entre
tantos outros que levaram a palavra de Deus aos que mais precisavam.
Construir com Jesus é amparar o irmão e irmã que está no caminho errado pela
evangelização, seja ela boca a boca, via os meios de comunicação, imprimindo santinhos e os
distribuindo gratuitamente, via internet em sites, em arquivos de vídeo e de áudio, em pequenas
publicações distribuídas gratuitamente, ajudando financeiramente uma instituição que socorre um
irmão ou irmã perdido no mundo das drogas, que foi abandonada, rejeitada e desorientada,
ajudando financeiramente instituições religiosas ou leigas que socorrem, evangelizam e põem em
prática a misericórdia e a caridade.
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Construir com Jesus é edificar uma parede que não será destruída por nenhum terremoto,
não será alvo de depredação, não se desgastará, não será invadida pelo maligno e todos seus
seguidores.
Viver a fé é construir com Jesus Cristo.
Momentos de diálogo, reza e oração
Todo aquele e aquela que dialoga, ora e reza a Deus Pai, Deus Filho e ao Espírito Santo, está
construindo com Jesus, bem como todos que pedem, suplicam, oram e rezam por um irmão ou
irmã enfermo, incapacitado etc.
É construir com Jesus doar sangue sem nenhum tipo de recompensa ou vantagem. Dar
condições que um irmão não morra e tenha suas necessidades mínimas atendidas, seja por
oração, reza, doação ou pessoalmente. Doar o alimento que sustentará o físico e o espiritual, dar o
que vestir ou apenas ouvir quem deseja apenas conversar.
Jesus nos deu a ferramenta, como já foi descrito anteriormente, mas também nos deu a
capacidade de nos comunicarmos, não com superficialidades nas cadeiras de barzinhos e boates
bebendo, caindo na vida da promiscuidade sexual após alguns goles de álcool e ou droga.
Muita gente que se entrega a este caminho está seguindo o que deseja o entojado. Caso
estes seres humanos, homens e mulheres, doassem esse tempo perdido a caridade, misericórdia e
compaixão o nosso mundinho seria muito melhor e solidário.
Todo aquele ou aquela que faz de seu veículo uma arma quando disputa “racha” está
distante das ferramentas doadas pela Santíssima Trindade, pois colocam em risco as suas vidas e
a de terceiros. Isso vale para todas as festas promíscuas que são promovidas em bairros
populares. Nessas festas corre muito álcool, droga, abuso de menores, sexo desenfreado e
consequentemente muitas pessoas contaminadas com doenças graves. Com o sexo desenfreado
ocorre a gravidez, como ela é indesejada vem o aborto, ou ainda, o abandono de uma vida. É
abandono mesmo, primeiro porque não existiu amor naquela relação sexual, houve apenas um
suposto prazer físico. O resultado, a gravidez, é considerada um acidente e não se dá a devida
importância àquela nova vida. Ainda nessas festas promiscuas são distribuídas as chamadas pílulas
do dia seguinte, pílulas que provocam o aborto, pílulas que levam a um homicídio.
A maior ferramenta nos deixada, não apenas
como exemplo, por Jesus quando Encarnado, foi o
amor irrestrito e sem limites, ou seja, o amor pela vida
e a salvação.
Todo aquele ou aquela que tem um pouco mais
do que o irmão ou irmã poderá doar um pouquinho
desta ferramenta chamada amor, seja para a sua
família, sua esposa ou esposo, aos filhos(as), aos pais,
irmãos tios, primos, amigos, colegas e até mesmo aos
desconhecidos, ou melhor, principalmente aos
desconhecidos.
O Portal VivaJesusBr evangeliza sem nada cobrar
e não espera retorno material ou mesmo espiritual,
mas a alegria de irmãos e irmãs que o acessam e
possam com nossos textos seguir a Palavra, serem
caridosos e misericordiosos.
Vamos juntos chegar a Deus Pai, Deus Filho e ao
Espírito Santo.
Amém!
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