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O Livro de Jó
Diz a Bíblia que Jó, homem íntegro, reto e
temente a Deus, era muito feliz: rico, tinha uma
imensa família e gozava de ótima saúde.
Tanta felicidade não passou despercebida:
Satanás, argumentando que a fé de Jó derivava
tão somente de uma vida sem problemas,
obtém permissão divina para testá-lo. Daí que,
em um único dia, pela mão do demônio Jó
perde todo seu rebanho, seus servos e seus dez
filhos. Em seguida, o diabo o enche de feridas
e mazelas, de tal modo que o pobre se torna
nada mais do que um mendigo. Tantas
provações não conseguem, contudo, destruir a
humilde fé de Jó.

Patientia comes est
sapientiae.
A paciência é companheira
da sabedoria.
(Santo Agostinho)

Como recompensa por sua virtude, Jó recupera
toda sua fortuna e lhe nascem outros dez filhos.
Cercado por família e amigos, Jó vive feliz até
sua morte, aos 140 anos de idade.
Seria Jó um brasileiro?
Sem querer comparar as provações do herói
bíblico à nossa atribulada realidade recente,
parece-me às vezes que seres endemoninhados,
sem temer a ira divina ou a justiça dos homens,
insistem, despidos de qualquer pudor, em testar
nossa paciência com truques e artimanhas.
Creio porém que, tal como o perseverante Jó,
venceremos o mal e sairemos destas desditas
ainda mais fortes. E, quem sabe, a cumprir-se a
profecia de nosso imprevidente Presidente,
viveremos, nós também, até os 140 anos!

Santo Agostinho, foi um dos principais teólogos e filósofos dos
primórdios do cristianismo. Suas obras influenciaram boa parte
da filosofia ocidental.
Jovem e rico, levou uma vida de prazeres, ficando famosa sua
frase “Senhor, conceda-me castidade e continência, mas não ainda”.
Mais tarde, abraçou a religião e tornou-se um líder espiritual,
caracterizando-se pela vida austera e dedicação aos pobres.
Durante vários anos atuou como professor em Cartago, Roma e
Milão, perturbando-se por vezes com a rebeldia, outras vezes
com a apatia, que encontrava em seus alunos. Provavelmente
dessa experiência veio-lhe a inspiração para cunhar a nossa
frase do dia.
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