
Um espaço para Deus no lar

Uma resposta imediata e espontânea à pergunta: "Que espaço Deus tem em nossa casa?" seria:
Ora! Em minha casa Deus tem todo espaço! E claro!

Para ter espaço em nossa casa, Deus precisa do espaço de nossa vida. Ele não habita em casas
construídas por mãos humanas, como vemos em Atos 7,48-50. Isto significa que na vida de cada
um de nós haja tempo prioritário para Deus e uma contínua ligação (na forma de escuta e resposta)
com Ele. Significa também que, toda hora Ele está convidado a visitar todos os "quartos" de nossos
pensamentos, trabalhos, diversões, dificuldades, sucessos e fracassos, administração e partilha de
bens materiais, relações com pessoas de casa e de fora e com a comunidade chamada Igreja. E não
só visitar, mas iluminar acertos e erros e indicar caminhos! Estabelecer vínculos pessoais mútuos,
amar!

Parece muito difícil dar espaço para Deus em nossa casa. Isso só depende de nós! Veja o que
diz o Senhor: "Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei
em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo" (Ap 3,20). Vemos daí, que Deus quer entrar em
nossa casa, mas não força! Ele respeita nossa liberdade! Abramos o trinco do coração!

Espaço para amar

Como crescem hoje muitos problemas na família e na sociedade existem também muitas
insatisfações e inseguranças pessoais e familiares! A causa principal desses problemas é a ausência
de Deus. E o melhor lugar para iniciar e cultivar a proximidade com Deus é a família. Nela a
criança, desde antes do nascimento, já vai ser inicializada no contato com Deus. O adolescente, o
jovem, o casal, o idoso, aprendem e colocam em prática a proximidade com Deus e deveriam
experimentar muito amor, alegria e aconchego humano. Deus deve fazer parte de nosso dia a dia,
ser íntimo da família e ter prioridade sobre trabalho, estudo, tv, aposto lados, afazeres da casa, lazer.
Na prática isso não é fácil, pois parece que às vezes, até reservar espaço para o Senhor, uma vez por
semana, aos domingos, é impossível... Não dá tempo!

Deus precisa ter espaço em nossa casa porque:
- A família é projeto DELE;

- Sem Ele somos fracos e sem rumo certo;

- Ele é o Senhor e deve ser proclamado com a boca e com atitudes;

- Ele fortalece e une os membros da família;

- No capitalismo em que vivemos, nós "adoramos" idolatramos, muita coisa que consumimos.
Precisamos colocar Deus acima de tudo e como o tesouro imperdível.

- Ele não é estepe. Temos que buscá-lo sempre; não só nos momentos difíceis ou de desespero.

A proximidade com Deus

Como é frutuoso para os mais jovens, quando os adultos são pacientes. É muito importante
iniciar o trabalho sem pressa, sem cobrança. Nas coisas de Deus tudo tem que ser livre e
espontâneo. Temos que saber esperar, sem deixar de fazer o que estiver ao nosso alcance. Por
exemplo:

- Promover orações em família: Essas orações podem ser espontâneas; pode ser a reza do terço,
como nos orienta o Papa (...), orações antes das refeições (e todos, desde os mais pequeninos
podem e devem participar); orar para os filhos diariamente ao se deitarem abençoá-los (ir ao
quarto deles e orar com cada um);

- Organizar e decorar um cantinho especial da casa, pode ser bem simples, onde as pessoas, ao
passarem por ali se lembrem que Deus está presente nesta casa e nesta família. Qual é a casa,
por mais pobre e pequena que seja, não tem um cantinho que possa ser o "altar" ou a
"capelinha" dentro de suas paredes? Organize esse cantinho com a família toda. Convide
todos a participarem.



- Músicas. Podemos orar também por meio da música. Como seria bom, substituirmos tantas
músicas profanas por músicas religiosas ou mais profundas. Existe tanto "lixo" que entra em
nossas casas. Ocupam um precioso espaço que poderia ser usado de outra maneira. Temos
que ter o cuidado de não exigirmos uma mudança brusca, principalmente com os adolescentes
... O amor é criativo! Descobre os meios!

- Oração do casal. É tão rica a oração feita pelo casal. No início pode parecer difícil, sem jeito,
mas é só começar devagar. Então veremos a riqueza de se orar juntos. Fortalece o casal e a
família, dissolve conflitos, perdoa e intensifica a fé, o amor.

- A bênção aos filhos. Na maioria das famílias já "caiu de moda" os filhos pedirem a bênção aos
pais, mas sempre é tempo de começar ou recomeçar. Os pais, não esperem pelos filhos.
Abençoemos todos os dias e em todas as ocasiões. Mesmo à distância.

- Participação nos tempos fortes da Igreja (...) Tentar envolver o maior número de familiares,
sem forçar a ninguém. Motivar, promover vida, convidar outros a participarem, delegar
tarefas, envolver a todos: crianças, jovens, idosos, moradores de rua, pastorais e serviços.

Enfim, aqui estão algumas sugestões que não se esgotam. Cada família, de acordo com suas
possibilidades e criatividade, sabe como abrir a porta de sua casa e cada vez mais acolher ao
Criador que sempre está à porta e bate. Podemos ter a certeza de que, quanto maior for o espaço
dado a Ele em nossa casa, mais paz estaremos transmitindo a todos os que vivem lá e aos que
chegam. A família próxima de Deus é portadora do amor, é sempre missionária.

 O que fazer para dar mais espaço para Deus em nossa casa? Em que momentos?

 Quais práticas de oração e reflexão que poderiam nos ajudar a crescer na fé e no amor como
família?
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