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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
A GRAÇA NO NATAL
Marcos Roberto Inhauser
Natal é a manifestação da graça divina, a ação espontânea de Deus que não depende das
circunstâncias, mérito ou recompensa. É o agir livre, sem motivação a não ser o amor de Deus a nosso
favor.
A graça de Deus age de forma surpreendente: a graça engravidou uma virgem, quebrou os modelos
machistas, gerando um filho sem o concurso de um homem, se manifestou mesmo quando não houve
espaço para o nascimento, foi anunciada por um personagem estranho que veio do deserto, comia
gafanhotos e mel silvestre, e se vestia de peles. A graça mudou a história.
No principio era um silêncio sem graça.
Um silêncio escuro, sem luz,
um silêncio vazio, sem amor.
Silêncio sem abraços, silêncio sem sonhos,
silêncio sem esperanças…
A vida sem palavras, sem canções, sem sentido,
cheia de injustiças mil.
Mas Deus e sua graça se enfiaram no meio do silêncio,
para iluminar a vida.
Um pranto se escutou no meio da noite
e a graça da vida se manifestou.
Deus se fez graça entre nós.
Ainda que hoje haja tantas ruínas e tantos escombros,
tanta violência que amarga a vida,
tantas crianças medrosas,
tantas bocas famintas..ressecadas...
tantos pobres corpos que tremem de frio,
tantos refugiados que buscam pousada,
tantas ilusões que se murcham e se rompem
em fragmentos.... , fragmentos de sonhos...
há a promessa que o Natal anuncia:
A graça é como remanso de paz e harmonia;
é aquela criança nascida onde não havia lugar,
que veio em uma noite cheia de sonhos,
que foi anunciado por um coral de anjos,
enchendo a vida com sua graça.
Ela continua ensinando as trilhas eternas do amor.
Em Jesus depositamos nossa esperança,
porque Sua graça surge do pranto como cântico novo,
que transforma a angústia em doçura de mel.
Ele prometeu que seu jugo é suave e se fardo é leve.
Se é dura a luta, Ele dá maior graça,
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Maior descanso se é grande o labor.
Se mais quentes as chamas, mais perto está o Senhor.
Se fracos, Ele nos renova o vigor.
E quando os recursos em nós se esgotarem
E as forças faltarem para não mais suportar
As fontes eternas da graça divina
terão começado, somente, a jorrar.
Não há jugo que a graça não possa carregar
Não há dor que ela não possa suportar.
Não há barreira que a graça possa impedir
Não há ouvido que não a possa ouvir
Não é uma questão ser rico ou pobre
Porque, diante da graça, não há quem não se dobre.
Marcos Inhauser (com algumas idéias emprestadas)
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