Os enfermos atraem o olhar e o coração de Jesus
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Hoje, junto a memória de Nossa de Lourdes a Igreja também celebra o dia mundial do
doente. Para que cada cristão possa meditar sobre as pessoas enfermas o Papa Francisco
lançou uma mensagem a partir da fala de Jesus, citada no evangelho de São Mateus 11,28:
“Vinde a Mim, todos os que estais cansados e oprimidos, que Eu hei de aliviar-vos”.

Confira um trecho da reflexão:

-------------

“Porque tem Jesus Cristo estes sentimentos? Porque Ele próprio Se tornou frágil,
experimentando o sofrimento humano e recebendo, por sua vez, alívio do Pai. Na verdade, só
quem passa pessoalmente por esta experiência poderá ser de conforto para o outro. Várias
são as formas graves de sofrimento: doenças incuráveis e crônicas, patologias psíquicas,
aquelas que necessitam de reabilitação ou cuidados paliativos, as diferentes formas de
deficiência, as doenças próprias da infância e da velhice etc. Nestas circunstâncias, nota-se
por vezes carência de humanidade, pelo que se revela necessário, para uma cura humana
integral, personalizar o contato com a pessoa doente acrescentando a solicitude ao tratamento.
Na doença, a pessoa sente comprometidas não só a sua integridade física, mas também as
várias dimensões da sua vida relacional, intelectiva, afetiva, espiritual; e por isso, além das
terapias, espera amparo, solicitude, atenção, em suma, amor. Além disso, junto do doente, há
uma família que sofre e pede, também ela, conforto e proximidade.

Queridos irmãos e irmãs enfermos, a doença coloca-vos de modo particular entre os
‘cansados e oprimidos’ que atraem o olhar e o coração de Jesus. Daqui vem a luz para os
vossos momentos de escuridão, a esperança para o vosso desalento. Convida-vos a ir ter com
Ele: ‘Vinde’. Com efeito, n’Ele encontrareis força para ultrapassar as inquietações e
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interrogativos que vos surgem nesta ‘noite’ do corpo e do espírito. É verdade que Cristo não
nos deixou receitas, mas, com a sua paixão, morte e ressurreição, liberta-nos da opressão do
mal.

Nesta condição, precisais certamente dum lugar para vos restabelecerdes. A Igreja quer ser,
cada vez mais e melhor, a ‘estalagem’ do Bom Samaritano que é Cristo (cf. Lc 10, 34), isto é, a
casa onde podeis encontrar a sua graça, que se expressa na familiaridade, no acolhimento, no
alívio. Nesta casa, podereis encontrar pessoas que, tendo sido curadas pela misericórdia de
Deus na sua fragilidade, saberão ajudar-vos a levar a cruz, fazendo, das próprias feridas,
frestas através das quais divisar o horizonte para além da doença e receber luz e ar para a
vossa vida”.

-----------

Fonte: Vaticano
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