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HOMILIA

Ofício do Noivo de Domingo à noite
«Senhor, ensinando a teus discípulos a pensar sobre as coisas mais altas, dizia-lhes para que não
se parecessem com os gentios que subjugavam os mais fracos. Que não seja assim entre vós, meus discípulos,
pois quero permanecer pobre. Que o primeiro entre vós seja o servo de todos, e o Senhor como aquele que
está sob autoridade, e o primeiro como o último. Pois eu mesmo vim para salvar e servir o pobre Adão e me
dar como resgate para os muitos que me clamam: glória a Ti!»
(Aposticho idiomelo do Ofício)

A

partir da Santa e Grande Segunda-Feira a Igreja nos propõe os Serviços
do Noivo que são uma catequese ritual e litúrgica sobre os eventos que
serão comemorados nos próximos dias.

O primeiro Ofício do Noivo comemora a figura de José, o Justo
do Antigo Testamento e o episódio em que Jesus amaldiçoa a figueira
e a faz secar. José é filho de Jacó e Raquel e é vendido por seus irmãos movidos
por grande inveja (Gn 36-50). A figura do Justo José opera, ao longo da teologia
ortodoxa, como uma prefiguração do próprio Cristo.
Além da sabedoria, continência, justiça e outras virtudes próprias do
Patriarca, que encontram sua plenitude no Cristo, a virtude de ambos é
acentuada na operação daquele poder. Mais uma vez uma novíssima proposta.
E, claro, às antípodas da maneira de exercer o poder do homem caído. A
inversão é evidente e levada ao limite.
A maneira divina de se manifestar e exercer seu poder sobre suas
criaturas deve ser identificada com outro conceito-realidade que é o da
condescendência. Em outras palavras, a onipotência de Deus é revelada
como sua filantropia pois, na verdade e no fundo da realidade identifica-se com
ela. Deus é todo-poderoso como filantropo; e vice-versa. Em palavras mais
simples, o poder de Deus é o Seu amor. Ambos incomensuráveis, infinitos
e, portanto, indescritível, inexprimível, inexplicável, enquanto transcendentes à
lógica e percepção humana.
A experiência do amor de Deus é inefável, mas possível. Quando uma
pessoa adquire a capacidade de viver, de experimentar este amor irrevogável e
Fontal sofre em si mesmo o poder do Omnipotente e, portanto, pode exercer a
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mesma potestade, que agora lhe é dada por graça -χάριτι. Então o amor se
expressa como autonegação, condescendência, paciência, humildade, perdão,
justiça, remissão, libertação, sacrifício, compreensão, altruísmo, serviço,
pacificação, fé-certeza e Verdade.
Queres saber o que é o amor?
Olhe Cristo.
Vive Cristo.
O amor não é uma mera sensação da alma, ou um sentimento, é um
desafio existencial completo à lógica do homem caído. É a meta e o ambiente
natural do homem que vive ativamente sua metanoia , ou seja, seu processo
ascético de autotranscedência para se identificar com a alteridade do «todoOutro» que se revela em cada criatura que cria à sua própria imagem e
semelhança.
Para o homem caído, a morte é a última das ameaças, é verdade, mas o amor é a
última das impossibilidades. Por isso que a incompletude, o contínuo desconforto
existencial que o faz impotente e, portanto, faz dele alguém que busca
continuamente sem encontrar e, quando chega a encontrar algo eventualmente
semelhante, o traduz em submissão.
Não, o amor não é senão o crístico. A capacidade de dar-se sem limites;
de se entregar, de se render e de se abandonar em busca do amado. É por isso
que o amor-poder é o primeiro e último mandamento do Mestre para seus
discípulos. É por isso que ele mesmo se faz todo amor e o traduz em um
sacrifício que é loucura para alguns e blasfêmia para outros. Para outros, mito;
e para outros, um romantismo recalcitrante e, claro, inexequível. Para estes o
amor é o exemplo mais infame do sadismo humano e para aqueles a versão
mais óbvia da fraqueza dos seres lógicos.
Para nós, cristãos, o amor é poder; e vice-versa. É liberdade. É libertação.
E é a única chave para a interpretação do Jesus histórico e do logos pré-eterno
do Pai. Todas as suas prefigurações do Antigo Testamento testemunham uma
faceta desse amor total que vem encarnar-se no Cristo-Messias, Eros personificado
e Ágape realizado desde os séculos e revelado aqui e agora, em cada instante da
existência de cada ser – lógico ou não – que vem a ela.
Pelo amor é vencida a morte, a corrupção, o pecado e toda a negatividade
própria do homem caído e não redimido. Pelo amor e apenas no amor o ser
humano - o indivíduo - torna-se uma pessoa, ou seja, ser em relação, com
plena possibilidade de autossuperação, sem limites ou barreiras; pelo amor, e
somente no amor o homem se faz Deus por Graça.

Καλή Ανάσταση!
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