O TRABALHO E A PERSEVERANÇA DA FÉ!
É um mês de celebração na cidade de Belém, ou melhor, em todo o Pará e não porque
falar abrangendo o Brasil é uma fé contagiante que ultrapassa as divisas de nosso
estado. Cirio de Nazaré, uma mistura de confraternização, fé, perseverança, crença,
união e promessas a serem cumpridas e a serem ofertadas.
É o mês onde muitas pessoas apegam-se com uma fé tamanha para pedir seus desejos
mais difíceis, e no intuito do nosso texto é relatar o quanto muitos católicos pedem
auxílio à Rainha da Amazônia para conseguirem seu tão almejado emprego ou sua tão
almejada promoção, é um período realmente em que as pessoas depositam seu credo
em Nossa Senhora de Nazaré para atender seus pedidos mais desafiadores. É um
momento de renovar as esperanças e não perdê-las mais, um momento de
peregrinação onde muitas pessoas oferecem seus sacrifícios mais diferenciados para
agradecer as graças alcançadas. O povo paraense acredita piamente no poder das
graças da Senhora de Nazaré, e entrelaça isso a seus pedidos e sua necessidade de
perseverar para alcançar o tão desejado emprego.
Todos sabem que, atualmente, a variedade religiosa é grande. Mas, por questões de
boa convivência da sociedade moderna, o desenvolvimento de conceitos de equidade,
respeito e tolerância tornou o convívio com diferentes opiniões algo pacífico. No Brasil,
essa cultura de aceitação e respeito é bastante grande, o que nos deixa felizes, pois
respeito é algo que precisa ser inserido no contexto religião e entre demais contextos
onde há divergências de escolhas e opiniões.
O crente em Jesus precisa ter uma visão ampliada do que é Trabalho. Trabalho é mais
que “emprego”. Trabalho é mais que “concurso público”. Trabalho é toda forma de
Geração de Renda existente na comunidade. Sendo assim não basta apenas pedir e
não agir, o ideal e pedir e fazer a sua parte, entregar currículos, especializar-se, manter
um bom relacionamento no ambiente de trabalho, desempenhar atribuições com
produtividade e bom rendimento. É momento sim de solicitar ajudar e revigorar a fé, e
juntamente com esta motivação de fé usá-la para retirar forças para ir atrás de ideais,
objetivos e metas de vida e trabalho. A esperança é o que nos move e nenhum desejo
ou plano realmente importante não poderá ser deixado de lado independente dos
impasses desta vida. Ninguém disse que seria fácil, mas disseram que valeriam a pena
no final.
Um excelente Círio á todos!
Walquiria Maximino

