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Ordenar a casa 
 

De vez em quando temos que ordenar a casa: limpá-
la, arrumá-la, jogar fora o lixo e as coisas inúteis e 
supérfluas. Assim se pode viver melhor e com mais 
prazer. 
 
O que dizemos da casa material, vale muito mais 
ainda para o mundo Espiritual. E sabemos que 
Quaresma é o tempo propício para a conversão, a 
mudança, renovação. É o momento para ordenar  
nossa vida e nosso coração. 
 
• Porque sem nos dar conta resulta que prestamos 

menos atenção ao Senhor, e então nossa vida 
interior vai se  desordenando e debilitando. 

• Deixamos de lado a oração, o contato frequente 
com Deus, e nos submergimos nos interesses, 
nas coisas e nas preocupações do mundo. 

• Não procuramos crescer, avançar 
espiritualmente, e então ficamos estancados ou 
até retrocedemos em nossa vida religiosa. Então 
existe o perigo de entrar num estado de 
indiferença ou tibieza Espiritual. 

 
E deste modo, pode suceder que Deus passe a um 
segundo ou terceiro lugar ou até desapareça 
paulatinamente de nossa vida. E então outros deuses 
ocuparão seu lugar en nosso coração.  
 
São os ídolos dos quais nos fala a Sagrada escritura: 
“Não te farás ídolos”. Criam uma dependencia 
crescente em nós e nos vão escravizando 
paulatinamente. 
 
Que ídolos podem ser? Existe uma quantidade de 
ídolos que podem ocupar o lugar de Deus em nossa 
vida. Os mais conhecidos são o dinheiro e os bens 
materiais, o afã de poder, o sexo, toda ambição 
desmedida.  
 
Mas também podem ser outros deuses menores que 
requerem nossa entrega e atenção excessiva, como 
por exemplo: a adicção ao trabalho, à comida ou 
bebida, à televisão, ao consumismo. 
 
 

E então Cristo nos convida hoje a expulsar todos 
os ídolos de nosso coração, para dar de novo o 
lugar principal a Ele. 
 

Mas não sómente en nosso interior, senão também 
em nossa família pode ocorrer algo semelhante. 
Por exemplo: não  tomamos tempo para o diálogo 
profundo, e se torna cada vez mais difícil nos 
entender.  
 

Começam a abundar as discussões ásperas e os 
períodos de silêncio pesado. Não buscamos com 
tanto interesse a ocasião para estar juntos, e 
chegamos a sentir que compartimos o superficial, 
mas não os ideais mais íntimos... Então, 
evidentemente, temos que ordenar a casa. 
 

Para isso está a quaresma: para ordenar a casa de 
Deus, a firmeza Espiritual do próprio coração, o 
lar, a Igreja. É uma ocasião de purificação para a 
grande Igreja universal e para a pequena igreja 
doméstica. 
 

Deus nos oferece sua palavra e sua graça para que 
possamos ordenar bem nossas vidas. Ele sabe 
nossas necesidades e possibilidades. Ele conhece 
nossas conveniências e os perigos. Seus 
mandamentos são uma expressão de amor, uma 
ajuda inapreciável para ordenar nossa vidas. 
 
Queridos irmãos, se não nos decidimos a abraçar 
esta tarefa com força e alegria, é possível que o 
mesmo Deus se encarregue de chamar nossa  
atenção. Seus métodos podem ser muito 
persuasivos e contundentes. Seu amor é tão grande 
que as vezes não repara em meios para recuperar 
nosso carinho e nossa atenção, quando ve que vão 
debilitando-se. 
 

Perguntas para a reflexão 
 
1. Como poderia iniciar a ordenar meu interior? 
2. Quais são meus ídolos no mundo atual? 
3. Como está minha vida de oração? Tenho 

tempo para isso? 
 
Se deseja comentar o texto ou dar su testemunho, 
escreva para: pn.reflexiones@gmail.com 
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