Salmo 77 (76) (paráfrase)
Lamentação coletiva em período de demorada situação opressiva do povo (às
vésperas, durante ou logo depois do exílio)

Ant. São santos, Senhor, vossos caminhos,
haverá deus que se compare ao nosso Deus?
Vamos fazer chegar a Javé, por nossa voz,
o clamor do povo, oprimido por tantas formas de escravidão!
Que se transformem em preces as lágrimas dos aflitos,
os gemidos daqueles que não vêem saída para a crise:
Ao me lembrar de Javé, não posso me calar!
A situação do povo me faz perder o sono; atordoado, já nem sei mais o que
dizer!
Fico pensando na história passada, na libertação do Egito, nas comunidades
primitivas...
Passo a noite comparando com o tempo de hoje;
e diante da insensibilidade, da impunidade e do egoísmo eu me pergunto:
Será que até Deus se esqueceu dos pobres?
Será que ele nunca mais vai se colocar do lado deles?
Ele se terá cansado de ter compaixão? Seu projeto de fraternidade terá falhado?
Será que ele também vai nos abandonar à própria sorte?
Será que ficou sentido com o nosso individualismo?
Hoje parece que a gente tem de dizer: - Esse Deus aí já não é o mesmo!
Não é mais o libertador dos escravos do faraó,
nem o que escolheu os fracos, os tolos, os sem nome,
para confundir os poderosos, os sábios, os de alta classe!
Gosto de recordar os grandes feitos de Javé,
vivo meditando no que ele já fez pelo seu povo,
sua atuação surpreendente, a prodigiosa libertação.
Ó Javé, vossos planos são incomparáveis! Não há deus que se possa igualar ao nosso!
Vós sois o Deus forte, que liberta os humildes,
mostrando aos poderosos quem é que pode mais.
Como as águas do Mar Vermelho, as nuvens e as tempestades,
assim também faraós e imperadores, derrotados, vos serviram.
Enquanto os poderosos do mundo se vêem perdidos,
vós conduzis para a Terra Prometida os escravos e os marginalizados, pela mão de
Moisés e Aarão, Paulo, João, Policarpo, Inácio, Francisco, Catarina de Sena, Oscar
Romero, Rodolfo, índio Simão, Marçal Tupã, Margarida, Eloi Pereira da Silva, Josimo,
Ezequiel Ramin, Hélder Câmara e tantos outros.
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