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Qual a Ponte que nos une e dá Paz ao Mundo?
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Tratar de tema tão profundo em poucas palavras e em dez minutos é
tarefa muito difícil. Portanto, para que eu possa fazê-lo, imitarei Nosso
Senhor Jesus, que abordou grandes temas em poucas palavras, falando às
multidões em parábolas. (Mt 13, 34).
Era uma vez dois irmãos, Francisco e Cirilo, que moravam em duas casas
separadas, uma de frente para a outra, e rodeadas pelo mais belo campo.
Devido a pequenos problemas, que cresceram com o tempo, ambos os
irmãos pararam de falar um com o outro e passaram a evitar cruzar seus
caminhos.
Um dia, um carpinteiro chegou a uma das casas perguntando se havia
qualquer trabalho para ele. Francisco respondeu:
- O senhor vê essas tábuas de madeira, perto do riacho? Eu recentemente
as cortei. Meu irmão Cirilo vive na casa do outro lado e, devido à nossa
rivalidade, ele desviou o riacho a fim de separar-nos para sempre. Essa é
a razão pela qual não quero mais ver sua casa. Peço ao senhor que faça
uma cerca para mim, um muro que me impedirá de ver o que está no lado
oposto.
Francisco foi para a cidade e só retornou tarde da noite…
Que grande surpresa ele teve quando viu, ao invés da cerca, uma linda
ponte que o carpinteiro construíra, para unir ambos os lados da terra.
Incapaz de dizer uma palavra, ele, de repente, viu no lado oposto seu
irmão Cirilo atravessando a ponte com um grande sorriso.

- Francisco, meu irmão, não posso acreditar em meus olhos! Foi você que
construiu essa ponte, quando fui eu quem ofendeu-lhe. Venho pedir-lhe
desculpas. Que humildade, Francisco, que coragem você teve! Perdoeme, meu irmão, perdoe-me…
E ambos os irmãos abraçaram-se, esquecendo o passado para construir
um futuro de paz e fraternidade.
Quando Francisco percebeu que o carpinteiro estava partindo, ele disselhe:
- Meu bom homem, quanto devo ao senhor? Por quê não pode ficar
conosco e celebrar nossa reconciliação?
- Não, muito obrigado, querido amigo, respondeu o carpinteiro, eu ainda
tenho muitas pontes mais para construir; é a minha missão…
_________________
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Os nomes ‘Francisco’ e ‘Cirilo’ são os nomes simbólicos das
duas Igrejas irmãs: a Católica e a Ortodoxa.
Ser construtor de ponte é a missão de cada cristão.
As diferenças entre os homes são uma riqueza e não uma falha.
O que une os cristãos é muito maior do que aquilo que os
diferencia.
As tábuas de madeira usadas para a construção da ponte são:
humildade, perdão, verdade. Tudo isso colocado junto nos dará
um mundo de paz e serenidade.
Para que o mundo creia na Cruz e na Ressurreição de Nosso
Senhor, vamos amar-nos uns aos outros, e vamos perdoar
nossas ofensas uns aos outros, para que Nosso Senhor também
nos perdoe nossas ofensas e dê-nos a Paz. Porque aqueles que
não têm paz dentro de si, não podem dá-la ao mundo e aos
outros.

