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Em uma proposta de fomen-
tar a espiritualidade entre os
confrades e consócias da área
do Conselho Metropolitano de
Formiga, o Departamento de Co-
municação (Decom) publica um
anexo ao jornal ComunicAÇÃO
Vicentina, com comentários re-
lacionando as leituras bíblicas
semanais ao cotidiano da Soci-
edade de São Vicente de Paulo
(SSVP).

Os textos são de autoria do
confrade Eduardo Marques de
Almeida, um confrade brasileiro
que mora em Honduras, e con-
tribui na formação do Conselho
Geral Internacional (CGI).

São breves reflexões que im-
pelem à caridade e aos demais
compromissos cristãos. Elas de-
vem ser lidas em reuniões de
Conferências e Conselhos, ani-
mando a caminhada vicentina
no serviço aos Pobres.

Os textos integram o livro Re-
flexões Vicentinas do Evangelho.

Para ler,
compartilhar

e agir

Ano A - Terceiro Domingo do Advento

Leituras: Is 35, 1-6a.10; Tg 5, 7-10; Mt 11, 2-11

“Ide contar a João o que vedes e ouvis: os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos
ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunci-
ada aos pobres.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Mateus
Naquele tempo, João Batista ouviu falar, na prisão, das
obras de Cristo e mandou-Lhe dizer pelos discípulos:
“És Tu Aquele que há de vir ou devemos esperar ou-
tro?”
Jesus respondeu-lhes: “Ide contar a João o que vedes
e ouvis:
os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são cu-
rados,
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova
é anunciada aos pobres.
E bem-aventurado aquele que não encontrar em Mim
motivo de escândalo”.
Quando os mensageiros partiram, Jesus começou a
falar de João às multidões:
“Que fostes ver ao deserto? Uma cana agitada pelo
vento? Então que fostes ver? Um homem vestido com
roupas delicadas?
Mas aqueles que usam roupas delicadas encontram-
se nos palácios dos reis.
Que fostes ver então? Um profeta?  Sim – Eu vo-lo
digo – e mais que profeta.
É dele que está escrito: ‘Vou enviar à tua frente o meu
mensageiro, para te preparar o caminho’.
Em verdade vos digo: entre os filhos de mulher, não
apareceu ninguém maior do que João Batista.
Mas o menor no reino dos Céus é maior do que ele”.

Reflexão vicentina

As leituras deste domingo nos fazem refletir sobre a
alegria da espera da chegada do Senhor.  E esta ale-
gria se alimenta de sinais claros de que Jesus é o Mes-
sias esperado.  Quando, no Evangelho, João Batista
(já da prisão) manda perguntar se Jesus era efetiva-
mente o Messias, a resposta do Senhor foi cheia de
simbolismo: “ide contar a João o que vedes e ouvis: os
cegos veem, os coxos andam, os leprosos são cura-
dos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa
nova é anunciada aos pobres”.
Para nós, vicentinos, esta frase de Jesus tem um sen-
tido muito importante.  Repare que Ele fala, como ma-
nifestações de que Ele é o Messias, em cinco milagres
e uma afirmação.  Os enfermos são curados e os mor-
tos são ressuscitados, mas os Pobres são presentea-
dos com o anúncio da boa nova.  Jesus poderia ter
feito com que os Pobres recebessem uma boa casa,
ou comida, ou dinheiro.  Mas Ele preferiu dar aos Po-
bres o conhecimento sobre o Evangelho.  Por quê?
O anúncio do Evangelho pode ser visto como um con-
solo aos Pobres.  Jesus vem trazer uma mensagem
de esperança: todos os sofrimentos dos Pobres seri-
am consolados pela certeza de que, se Eles participa-
vam da cruz de Cristo neste mundo, poderiam ter a
certeza de que seriam consolados na vida eterna.  É,
sem dúvida, uma mensagem de alegria da espera.
Mas, se os Pobres são os preferidos de Deus, como
Jesus disse muitas vezes, entendo que o anúncio do
Evangelho foi feito a eles mais como um prêmio do
que como um consolo.   Jesus vem trazer aos Pobres
uma mensagem de celebração: a alegria da certeza

de que Ele tinha vindo ao mundo, muito em especial, por Eles.
Ser pobre, então, neste caso, seria um privilégio: imaginem, sa-
ber que Deus nasceu, sofreu e morreu como homem, em parti-
cular por nossa causa!
É por esta razão que uma das afirmações mais importantes de
São Vicente diz que “os Pobres são nossos Mestres e Senho-
res”.  Mestres porque nos ensinam e Senhores porque a eles
devemos servir.  Interessante!  A mística da vocação vicentina é
tal que, cada visita ao Pobre é motivo de evangelização para
nós.  Porque Jesus veio evangelizar em particular os Pobres,
Eles mesmos podem nos ensinar o Evangelho.
A mística da vocação vicentina é também tal que, cada visita é
uma oportunidade única de sentir a presença física de Jesus
conosco (o Emanuel, Deus conosco!).  Porque Jesus nasceu,
sofreu e morreu como homem, em particular pelos Pobres, Eles
têm o poder de nos ajudar em nossa salvação.  Não é por outra
razão que, quando temos alguma dificuldade ou necessidade
muito importante e difícil, pedimos a nossos assistidos que re-
zem por nós: Deus Os escuta muito mais do que a nós mesmos.
Ter consciência de que os Pobres podem nos ensinar e nos aju-
dar a salvar é uma expressão muito concreta da virtude vicentina
da humildade!

Ano A - Quarto Domingo do Advento

Leituras: Is 7, 10-14; Rom 1,1-7; Mt 1,18-24

“José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois
o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Ma-
teus
O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua
Mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum,
encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo.
Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, re-
solveu repudiá-la em segredo.
Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o
Anjo do Senhor, que lhe disse:
“José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois
o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo.
Ela dará à luz um Filho e tu Lhe porás o nome de Jesus, porque
Ele salvará o povo dos seus pecados”.
Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o senhor anunciara
por meio do Profeta, que diz:
“A Virgem conceberá e dará à luz um Filho, que será chamado
‘Emanuel’, que quer dizer ‘Deus conosco’”.
Quando despertou do sono, José fez como o Anjo do Senhor lhe
ordenara e recebeu sua esposa.

Reflexão vicentina

Todas as vezes que escuto a leitura do Evangelho deste domin-
go, reflito sobre a personalidade de São José e o seu papel na
história da salvação.   Muitas vezes temos a impressão de que
José foi um personagem colocado no presépio e na vida de Je-
sus como uma espécie de adorno.  Seria como se houvesse a
necessidade de ter a figura do pai na Sagrada Família, e José foi
escolhido para ocupar esta posição.
As poucas vezes em que São José aparece no Evangelho mos-
tram um homem muito diferente desta visão.  Eu gosto de defini-
lo como o santo do desapego amoroso, e, por isso, é um exem-
plo do pai perfeito.  Vejamos algumas características do desape-
go amoroso de José que mostra o Evangelho do domingo.
José é um homem do seu tempo: ele era noivo de Maria e queria
seguir os costumes virtuosos do seu tempo.  Era costume que as
pessoas virtuosas se casassem e ele quis casar-se uma só vez,
com uma moça virtuosa que seria uma excelente esposa e mãe.
Jose era santo.  O Evangelho diz que José era justo.  Nas Sagra-
das Escrituras, “justo” significa “o considerado puro diante de
Deus”.  No Evangelho, José é chamado de justo porque não
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“queria difamar Maria”.  Com homem, não posso imaginar que
alguém que seja noivo de uma moça e, sem ter relações com
ela, não quisesse difamá-la, porque, de repente, ficou grávida!
Que exemplo de santidade!
José tinha poder de decisão.  Ele, de fato, quando soube que
Maria estava grávida e, por não querer difamá-la, resolveu afas-
tar-se dela e ia seguir este caminho.  A impressão que se tem de
que José não era um homem decidido é completamente equivo-
cada: ele seguia o que a sua consciência mandava que fizesse.
José era um homem de fé.   O Evangelho diz que “um anjo do
Senhor lhe apareceu em sonho”.  Se ele não tivesse fé, iria pen-
sar que havia sido apenas um sonho a mais e sem importância.
Quantas vezes, como pais e mães, somos avisados em sonhos
por “um anjo” que devemos tomar (ou mudar) alguma decisão
para o bem de nossos filhos!  Será que refletimos sobre estes
sonhos como um real aviso de Deus ou pensamos que é ape-
nas um sonho a mais?
José tem autoestima.  O conceito de que José era uma pes-

soa que somente ficava calado e obedecia, com baixa auto-

estima é extremamente equivocado.  Ao ouvir a mensagem

do anjo (“José, filho de David, não temas receber Maria, tua
esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo”), ele
não tem medo de assumir perante as pessoas da época (muito
mais discriminadoras que hoje) a “gravidez precoce” de Maria.
E assume o seu filho, com a certeza de que efetivamente era o
Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo.
José tinha o sentido de missão e visão.  Muito se fala sobre a
necessidade de termos um propósito na vida (uma visão ou mis-
são) para ser felizes.  José tinha a madura percepção de que
Jesus viera para a salvação do mundo, uma missão restaurado-
ra e eterna.  E sabia que ele tinha sido escolhido para a missão
de preparar o lar para receber e educar o Salvador feito homem.
O justo assume este chamado como o propósito de sua vida.
Podemos imaginar como seria diferente a história da salvação,
se José optasse por não “receber Maria como sua esposa”?
Como vicentinos, muitas vezes somos chamados ao “desapego
amoroso” e a ser justos como José, em nossa casa, em nossa
Conferência e em nossa vida profissional e social.  Nas visitas,
também somos chamados a identificar e apoiar os “Josés” pais
de família dos Pobres que Deus põe em nosso caminho.  Dos
Pobres, aprendemos a ser justos; nos Pobres, podemos fazer
do propósito de nossa vida, a missão de ajudar a preparar o lar
para receber e educar os preferidos de Deus.

Ano A - Solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cris-

to

Leituras: Is 52,7-10; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18

“E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.”

Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-
gundo São João
No princípio era o Verbo
e o Verbo estava com Deus
e o Verbo era Deus.
No princípio, Ele estava com Deus.
Tudo se fez por meio d’Ele
e sem Ele nada foi feito.
N’Ele estava a vida
e a vida era a luz dos homens.
A luz brilha nas trevas
e as trevas não a receberam.
Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João.
Veio como testemunha,
para dar testemunho da luz,
a fim de que todos acreditassem por meio dele.
Ele não era a luz,
Mas veio para dar testemunho da luz.
O Verbo era a luz verdadeira,

que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem.
Estava no mundo
e o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu.
Veio para o que era seu
e os seus não O receberam.
Mas, àqueles que O receberam e acreditaram no seu
nome,
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Estes não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus.
E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Nós vimos a sua glória,
glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito,
cheio de graça e de verdade.
João dá testemunho d’Ele, exclamando:
“Era deste que eu dizia:
‘O que vem depois de mim passou à minha frente,
porque existia antes de mim’”.
Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós rece-
bemos
graça sobre graça.
Porque, se a Lei foi dada por meio de Moisés,
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
A Deus, nunca ninguém O viu.
O Filho Unigénito, que está no seio do Pai,
é que O deu a conhecer.

Reflexão vicentina

A solenidade do Natal – que este ano se celebra no
próximo domingo – alimenta a nossa reflexão sobre o
sentido da vida.  Jesus, que sempre foi Deus, vem ao
mundo para uma missão muito bem definida e realiza
esta missão em plenitude, desde o nascimento até a
volta ao Pai, pela ascensão.
O início do Evangelho de João deste domingo traz o
texto um pouco complicado: “no princípio era o Verbo e
o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus”.  No
início da história da salvação, Deus se manifestava atra-
vés da palavra, quer em forma de ordem para a cria-
ção, quer em forma de sonho ou de uma epifania (ma-
nifestação).  Mas a palavra ainda parecia um pouco
distante.
O nascimento de Jesus transforma o verbo (a palavra)
em carne (o corpo como temos nós, criaturas de Deus):
“e o Verbo Se fez carne e habitou entre nós”.   A encar-
nação (o “fazer-se carne”) de Jesus tem o sentido de
uma humilde missão.   Humilde, porque Deus se faz
homem: o criador se faz criatura para salvá-la.  Vem de
família pobre, nasce de forma pobre e vive na pobreza,
antecipando (na terra) o que deve ser o reino de Deus.
Missão, porque Cristo é enviado com o único sentido
de despertar-nos para a Nova Aliança, nova vida, vida
em plenitude.  A solenidade do Natal do Senhor é, por-
tanto, na verdade, a celebração da nossa vida.
Se o Criador entregou esta humilde missão ao Seu pró-
prio Filho, então, nosso nascimento e nosso batismo
não são um acaso: também nós, como criaturas, te-
mos uma humilde missão.  Cada vez que celebramos
o Natal, renovamos nossa consciência de que Deus
nos ungiu com o Espírito Santo para esta humilde mis-
são.
Como vicentinos, temos a graça especial de realizar
esta humilde missão no meio dos mais humildes, dos
mais abandonados, dos que parecem não ter sido un-
gidos para uma missão especial: o mundo fez com que
injustamente os Pobres não sejam considerados como
predestinados a ter uma missão importante!
Nossa humilde missão é dar ao Pobre a dignidade que

Lhe pertence: a descoberta e a conversão para a reali-
zação de Sua própria missão.  Missão muitas vezes
escondida pela baixa autoestima, pela perversidade dos
poderosos e pela falta de recursos para o seu próprio
desenvolvimento como pessoas dignas.
Mas os Pobres têm também uma outra missão: fazer-
nos converter à nossa própria missão de filhos de Deus,
solidários e seguidores do amor eterno e pleno do Me-
nino Jesus.  Ao olhar Jesus na manjedoura, estamos
olhando o Pobre que servimos, mas também, olhamos
a nós mesmos.  Contemplamos nossa própria essên-
cia de pobreza, de humanidade e de divindade.
A manjedoura do vicentino é a casa do Pobre.  Visita-
mos este sacrário para levar o seu ouro, incenso e mir-
ra (uma espécie de perfume estimulante), como os reis
magos.  Levamos o ouro material, para matar a fome.
Levamos o incenso para elevar o Pobre à sua verda-
deira dignidade de Filho de Deus por excelência.  Le-
vamos a mirra para estimular a mudança de vida, para
curar, e para dar a força da luta do cotidiano.  Somos
reis portadores da humilde missão de servir os nossos
Mestres e Senhores, somos um pouco o nascimento
de Jesus na manjedoura do Pobre que assistimos.

Ano A - Domingo da Sagrada Família

Leituras: Ecle 3,3-7.14-17a; Col 3,12-21; Mt 2,13-

15.19-23

“Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe cau-
ses desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja
perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com
ele; não o humilhes, em nenhum dos dias de sua vida,
a caridade feita a teu pai não será esquecida, mas ser-
virá para reparar os teus pecados e, na justiça, será
para tua edificação.”
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Mateus
Depois que os magos partiram, o Anjo do Senhor apa-
receu em sonho a José e lhe disse:
‘Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o
Egito! Fica lá até que eu te avise!
Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo.’
José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe,
e partiu para o Egito.
Ali ficou até à morte de Herodes, para se cumprir o que
o Senhor havia dito pelo profeta: ‘Do Egito chamei o
meu Filho.’
Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu
em sonho a José, no Egito, e lhe disse: ‘Levanta-te,
pega o menino e sua mãe,
e volta para a terra de Israel; pois aqueles que procura-
vam matar o menino já estão mortos.’
José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou
na terra de Israel.
Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia,
no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá.
Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José
retirou-se para a região da Galileia, e foi morar numa
cidade chamada Nazaré.
Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos pro-
fetas: Ele será chamado Nazareno.’

Reflexão vicentina

As leituras deste domingo nos fazem refletir sobre a
importância do relacionamento familiar para a forma-
ção das pessoas.  A vida na virtude é aprendida na
família e a maturidade nos faz valorizar o bom relacio-
namento com nossos pais.
Só pode ser virtuoso quem já sentiu o efeito da virtude.
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Paulo nos apresenta, na Carta aos Colossenses, as
virtudes para ser os “santos eleitos” de Deus.  Ele fala
de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paci-
ência, solidariedade (“suportar-nos uns aos outros”),
perdão mútuo, gratidão e louvor a Deus.  Interessante
que, logo a seguir, na mesma Carta, Paulo fala do amor
que deve existir na família entre os pais, dos pais com
os filhos e dos filhos com os pais.  É uma lógica muito
clara, relacionando a capacidade de ter uma vida virtu-
osa, com o fato de ter vivido as virtudes na família.  Para
perdoar é necessário ter tido a experiência do perdão
consigo mesmo; a gratidão passa a ser natural, quan-
do eu vejo o meu pai ou minha mãe ser grato ou grata
comigo e com outros; a melhor forma de orar é aquela
em que utilizamos as orações que aprendemos na in-
fância, na família.  Dificilmente escutarei os outros, sen-
do manso e paciente, ou até mesmo solidário, se eu
não tiver visto meu pai ou minha mãe sendo assim co-
migo ou com os outros.
Uma família que vive em Deus, sente a Sua presença
em fatos simples e em eventos de muita importância.
No Evangelho, São José, que era um homem justo e
piedoso (como vimos na reflexão da semana passa-
da), recebe uma mensagem em sonho para desviar-
se do demônio que se aproximava da Sagrada Famí-
lia, levando à morte do Menino Jesus.  Ele escuta a
mensagem e segue o seu conselho.  A família é o me-
lhor ambiente para aprendermos a detectar quando
Deus fala conosco, quer em simples sonhos, quer em
momentos de muita alegria ou muita tristeza.  Por isso,
Deus fez questão de se tornar homem em uma família
humanamente frágil e divinamente santa.
Cada família constrói a sua história, mas Paulo nos dá
uma indicação muito clara sobre como formar um lar
onde as virtudes sejam exercitadas.  “Esposas, sede
solícitas para com vossos maridos, como convém, no
Senhor.  Maridos, amai vossas esposas e não sejais
grosseiros com elas.  Filhos, obedecei em tudo aos
vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor.  Pais,
não intimideis os vossos filhos, para que eles não de-
sanimem.”  Paulo pede que as esposas sejam atencio-
sas com seus esposos e que os esposos amem tanto
as suas esposas que possam dar a vida por elas, “como
o Cristo se entregou pela sua Igreja” (Ef 5,25).
Para nós, vicentinos, as leituras parecem ser uma aula
de vida, porque buscamos a nossa santificação atra-
vés da vivência das virtudes indicadas por Paulo.  A
única diferença é que, além de o fazermos para termos
uma vida familiar e social melhor, é por Deus que faze-
mos.  Como ainda nas palavras do Apóstolo dos Gen-
tios: “tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja
feito em nome do Senhor Jesus Cristo”.

Ano A - Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus –

Dia Mundial da Paz

Leituras: Num 6,22-27; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21

“Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e
sujeito à Lei,
para resgatar os que estavam sujeitos à Lei e nos tor-
nar seus filhos adotivos”.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém
e encontraram Maria, José
e o Menino deitado na manjedoura.
Quando O viram, começaram a contar
o que lhes tinham anunciado sobre aquele Menino.

E todos os que ouviam
admiravam-se do que os pastores diziam.
Maria conservava todas estas palavras,
meditando-as em seu coração.
Os pastores regressaram, glorificando e louvando a
Deus
por tudo o que tinham ouvido e visto,
como lhes tinha sido anunciado.
Quando se completaram os oito dias
para o Menino ser circuncidado,
deram-Lhe o nome de Jesus,
indicado pelo Anjo,
antes de ter sido concebido no seio materno.

Reflexão vicentina

A Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus (e tam-
bém o Dia Mundial da Paz) este ano se celebram neste
domingo.  As duas celebrações não poderiam ser mais
complementares: Maria é efetivamente a Rainha da
Paz.
O que significa PAZ para você?
O sentido mais comum de PAZ é a ausência de

guerra.  De fato, para um mundo que sempre esteve
submergido na guerra sob diversas formas (do conflito
armado, do ódio, da inveja e do poder), a sua ausência
é uma expressão muito aproximada de PAZ.  É um
sentido muito humano, mas é muito justo buscá-lo.
Como cristãos, devemos buscar a ausência da guerra
a qualquer custo!
O sentido de PAZ para o Antigo Testamento é o

“shalom” hebraico do bem-estar material e do es-

pírito.  Para o povo da “antiga aliança”, a paz estava
muito associada à liberdade, de um povo hebreu que
vinha sendo escravo no Egito, na Babilônia e mesmo
em Israel.  É neste sentido que se unem a Mãe de
Deus e a paz.  Segundo Paulo diz aos gálatas neste
domingo, “Deus enviou o seu Filho, nascido de uma
mulher e sujeito à Lei, para resgatar os que estavam
sujeitos à Lei e nos tornar seus filhos adotivos”.  Maria
é a pacificadora, a libertadora da opressão da lei e do
poder: ela traz a salvação aos homens, transforman-
do-os de escravos em filhos.  É uma expressão belís-
sima da divindade na humanidade humilde de Maria!
O sentido de PAZ para o Novo Testamento é o da

“Nova Aliança”, o do “homem novo” conforme ex-
pressa São Paulo.  Depois da vinda de Jesus, já não
somos escravos, mas amigos e filhos.  Começando
pela gestação no ventre de Maria, a vida, morte e res-
surreição do Cristo nos fazem pessoas humanas e di-
vinas novas.  Não há mais lugar para o medo!  Os sen-
tidos limitados de PAZ associados à ausência de guer-
ra, ao bem-estar e à liberdade se transformam na ple-
nitude da PAZ trazida pela presença do Espírito Santo
em nós.  Paulo chega mesmo a dizer que ele se sente
“escravo do Senhor” e, por isso, sendo escravo, é livre
(1 Cor 7, 22).  É uma belíssima expressão, novamen-
te, da divindade na humanidade humilde de Maria!
Como vicentinos, vivemos muito perto de quem não
tem PAZ.  A pobreza é a forma mais cruel e opressora
de escravidão, porque para conseguir libertar-se dela,
não é suficiente uma guerra.  É preciso uma mudança
de vida, tanto dos oprimidos quanto dos opressores.
O verdadeiro vicentino, portanto, é um portador da PAZ
para os seus assistidos.
Deveríamos, portanto, começar a visita ao Pobre di-
zendo: “que a PAZ esteja nesta casa”, “que eu possa
trazer a PAZ da justiça a esta casa”, e “que o Espírito
Santo conceda a esta casa a PAZ verdadeira da ́ liber-
dade na escravidão de Sua presença´”!

Que Maria seja a Rainha da PAZ em nossa vida vicentina e em
nossa família.  Que Ela traga a PAZ da manjedoura do Natal ao
mais íntimo de nós, para que o medo não tenha lugar em nós e
sejamos, nós também, portadores da PAZ no mundo em que
vivemos.

Ano A - Epifania do Senhor

Leituras: Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

“Onde está – perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de
nascer?  Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-Lo.”
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Ma-
teus
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Hero-
des, quando chegaram a Jerusalém uns Magos vindos do Ori-
ente.
“Onde está – perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de
nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-Lo”.
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele,
toda a cidade de Jerusalém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e
perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam: “em Belém da Judeia, porque assim está es-
crito pelo profeta:
‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor
entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe,
que será o Pastor de Israel, meu povo’”.
Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pe-
diu-lhes informações precisas
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela.
Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: “Ide informar-vos cuida-
dosamente acerca do Menino; e, quando O encontrardes, avi-
sai-me,
para que também eu vá adorá-Lo”.
Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que
tinham visto no Oriente seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava o Menino.
Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e, cain-
do de joelhos, prostraram-se e adoraram-No.
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes:
ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Hero-
des, regressaram à sua terra por outro caminho.

Reflexão vicentina

Neste domingo, celebramos a Epifania do Senhor.  Epifania sig-
nifica “manifestação”.  O Menino Jesus se manifestou aos Reis
Magos através da estrela (Evangelho) e eles a seguiram para ir
adorar o Senhor.  Deus se havia manifestado no Antigo Testa-
mento de muitas formas, mas na leitura deste domingo, Jahweh
(o Senhor) é anunciado através de sua luz salvadora que alegra
Jerusalém e que atrai à cidade de Deus, todos os povos do mun-
do.  Finalmente, Cristo se manifesta a Paulo tanto através da luz
que cega no início, mas que traz a conversão depois, quanto
através do Espírito Santo que ilumina toda a Igreja (segunda
leitura).
A pergunta que nós devemos fazer é: como Cristo se manifesta
a cada um de nós?  Estou certo de que, se fizermos um esforço
nos lembraremos de muitas oportunidades em que Ele mostrou
fisicamente que está conosco, protegendo, convertendo, trazen-
do paz ou consolando na hora da tristeza ou da decepção.
Quem já não teve a sensação de que o Senhor estava ao seu
lado ou quem não sentiu um arrepio por sentir a presença Dele
dentro de si?  De fato, percebendo-nos ou não, Deus se mani-
festa todo o tempo em nossa vida.  Ele cumpre a promessa de
que “estaria conosco até o fim dos tempos” (Mt 28,20).  Ele vem
ao nosso encontro, quando estamos em uma situação de peri-
go.  Ele celebra conosco uma ocasião de alegria ou sucesso.
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Ele compartilha conosco um momento de (aparente) fra-
casso ou frustração.  Ele chora conosco em particular,
quando somos injustiçados porque demonstramos que O
amamos e que seguimos o Seu plano para nós.  Ele nos
consola no momento da perda.  Ele reza conosco quando
pedimos fortemente por nós ou por alguém que amamos.
Ele acorda conosco mostrando que um novo dia se inicia
e completa a esperança de que ele será melhor que on-
tem.  Ele sonha conosco pelo dia de amanhã, para que
construamos nossa vida Nele.  Ele dorme conosco para
que sintamos Sua paz em nosso descanso.
Em tudo Ele se manifesta a nós.  Mas vamos olhar o outro
lado da medalha. Quando podemos nós nos manifestar a
Ele?  Quando pode ser a nossa Epifania?  Quando pode-
mos nós mostrar que estamos com Ele não importando
se a situação é de tristeza ou de alegria?  Como podemos
manifestar nossa fé e nossa esperança Nele?

A resposta do vicentino é a caridade.  Cada vez que visita-
mos o Pobre com a verdadeira fé de que estamos servin-
do a Deus, estamos fazendo a nossa Epifania.  Chegar na
casa do assistido levando uma bolsa de alimentos, um
consolo, ou uma palavra de esperança tem exatamente o
mesmo significado da Estrela do Oriente que se manifes-
tou aos Magos; ou representa para o Pobre o mesmo que
a luz que converteu Paulo no caminho de Damasco.  É
preciso viver e crer que uma visita vicentina significa para
o Pobre o mesmo que o Espírito Santo fez em Pentecos-
tes: sim, de fato, nós podemos ser a luz, a manifestação
viva de Deus aos nossos Mestres e Senhores.  Esta é a
mística da vocação vicentina!

Ano A - Batismo do Senhor (Primeiro Domingo do

Tempo Comum)

Leituras: Is 42,1-4.6-7; At 10,34-38; Mt 3,13-17

“Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a mi-
nha complacência.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São
Mateus
Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com
João Batista ao Jordão, para ser batizado por ele.
Mas João opunha-se, dizendo: “Eu é que preciso de ser
batizado por Ti, e Tu vens ter comigo?”.
Jesus respondeu-lhe: “Deixa por agora; convém que as-
sim cumpramos toda a justiça”.
João deixou então que Ele Se aproximasse.
Logo que Jesus foi batizado, saiu da água.
Então, abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito de Deus
descer como uma pomba e pousar sobre Ele.
E uma voz vinda do Céu dizia: “Este é o meu Filho muito
amado, no qual pus toda a minha complacência”.

Reflexão vicentina

Neste domingo, celebramos o Batismo de Jesus.  A ori-
gem da palavra “batismo” nos leva ao significado “imer-
são” (do latim baptismus ou do grego baptismós).
Jesus é batizado já adulto por João Batista e, durante a
cerimônia da imersão no Rio Jordão, o Evangelho de Ma-
teus nos apresenta um fenômeno sobrenatural.  “Logo que
Jesus foi batizado, saiu da água.  Então, abriram-se os
céus e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma
pomba e pousar sobre Ele. E uma voz vinda do Céu dizia:
´Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a mi-
nha complacência´.”
O Batismo de Jesus nos leva a dois fenômenos.  Primei-
ramente, Deus – o Pai – manifesta claramente que enviou
o Seu Filho.  Este conceito - de “ser enviado” - já aparece

na primeira leitura (do Profeta Isaías).  Ela anuncia um
misterioso “Servo”, escolhido por Deus e enviado aos ho-
mens para instaurar um mundo de justiça e de paz sem
fim.
Em segundo lugar, é no Batismo de Jesus que se expres-
sa pela primeira vez, no Evangelho, a existência da San-
tíssima Trindade (o Pai, o Filho e o Espírito Santo).  O
dogma da Igreja estabelece que os três são um único Deus
em três pessoas, mas a sua existência é atestada pela
Escritura.
Muito poucos de nós se lembra da cerimônia de seu batis-
mo.  Éramos muito pequenos e, nesta ocasião, nossos
pais e padrinhos nos introduziram à Igreja pelas mãos do
sacerdote.  Por isso, muitos de nós, já adultos confirma-
mos a nossa fé na Santíssima Trindade e o nosso perten-
cimento à Igreja, através do sacramento da Confirmação
(ou Crisma).
Será que não vale à pena nesta semana nos prepararmos
para a Festa do Batismo do Senhor, assumindo com or-
gulho cristão nossa posição de enviados de Deus?  Se
somos enviados, somos especiais para Ele, assim como
foi o próprio Cristo: portanto, já não há lugar para duvidar
do nosso valor como pessoas únicas, humanas mas tam-
bém divinas.  Se somos enviados, é porque temos uma
missão neste mundo; ninguém é enviado somente para
existir.  Creio que vale à pena refletir sobre esta missão.
Se a descobrimos, passamos a entender nossa importân-
cia e nossa razão de ser.
Por outro lado, o Batismo nos faz novas criaturas, filhos
de Deus, ungidos pelo Espírito Santo que está dentro de
nós.  Portanto, já não há lugar para o medo.  Deus nunca
nos abandona.  Se aceitarmos a presença do Deus Espí-
rito Santo em nós, nunca estaremos sós.  Por isso, temos
insistido tanto na mística da vocação vicentina: a visita ao
assistido é um encontro do Espírito Santo, O que está em
nós e O que está no Pobre.
Como vicentinos, sabemos que Deus nos envia ao en-
contro do Pobre, para que encontremos aí, em sua casa,
um novo Rio Jordão, onde o próprio Deus se manifesta
em sua plenitude.  Cada visita é, assim, um novo Batismo.

Ano A - Segundo Domingo do Tempo Comum

Leituras: Is 49,3.5-6; 1 Cor 1,1-3; Jo 1,29-34

“Não basta que sejas meu servo, para restaurares as tri-
bos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel.
Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha salva-
ção chegue até aos confins da terra.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São
João
Naquele tempo, João Batista viu Jesus, que vinha ao seu
encontro, e exclamou:
“Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Era d’Ele que eu dizia: “Depois de mim virá um homem,
que passou à minha frente, porque existia antes de mim”.
Eu não O conhecia, mas para Ele Se manifestar a Israel é
que eu vim batizar em água”.
João deu mais este testemunho: “Eu vi o Espírito Santo
descer do Céu como uma pomba e repousar sobre Ele.
Eu não O conhecia, mas quem me enviou a batizar em
água é que me disse:
“Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e re-
pousar é que batiza no Espírito Santo”.
Ora eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus”.

Reflexão vicentina

As leituras deste domingo nos falam sobre a nossa voca-
ção.  No Livro de Isaías, o Servo do Senhor é apresentado

como quem Deus elegeu desde o seio materno, para que
fosse um sinal no mundo e levasse aos povos de toda a
terra a Boa Nova.  Paulo, na Carta aos Coríntios nos lem-
bra que fomos escolhidos por Deus e “chamados à santi-
dade”.  No Evangelho, o próprio Cristo se apresenta como
o “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” que é
enviado com a missão do Pai, para libertar os homens do
“pecado” que oprime e não deixa ter acesso à vida plena.
A palavra “vocação” vem do verbo do latim “vocare”, ou
seja, “chamar”.  O processo da vocação cristã ou vicenti-
na se dá da seguinte forma: Deus nos chama, nós res-
pondemos a Ele e O seguimos.  Portanto, inicialmente, a
vocação é a iniciativa de Deus em chamar-nos.  Mas as
outras duas ações (que têm a ver conosco) são tão impor-
tantes quanto a primeira: nós respondemos ao chamado
e O seguimos.  Se não houver a resposta, a vocação se
torna um “chamado no escuro” e se não houver o segui-
mento, a vocação se torna apenas um desejo.
Às vezes, temos medo de seguir o chamado de Deus, ou
porque não nos achamos capazes, ou porque “não temos
tempo” ou porque não sabemos bem aonde ele nos vai
levar.  É muito importante ter em mente que Deus não
escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos, como
indica o Livro de Isaías.  ““Não basta que sejas meu servo,
para restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os so-
breviventes de Israel.  Vou fazer de ti a luz das nações,
para que a minha salvação chegue até aos confins da ter-
ra.”
Portanto, quem responde ao chamado do Senhor, primei-
ro escuta, depois confia, depois muda de vida e, finalmen-
te, já não pertence a si mesmo, mas passa a ser um só
Espírito com Ele.  É uma sequência belíssima!
Para nós que somos vicentinos, acontece um processo
muito parecido.  Primeiro, Deus tem a iniciativa de cha-
mar-nos; pode ser por um amigo, por um aviso na Paró-
quia, por uma pessoa pobre que necessita de nós.  Às
vezes não compreendemos bem o chamado, mas não
importa, respondemos assim mesmo e vamos à Confe-
rência e fazemos a visita ao assistido.  Depois, nós muda-
mos de vida: passamos a viver a vida da Conferência e do
encontro com o Pobre.  E aí, passamos à transformação
mística: ao entrarmos na casa do Pobre, tornamo-nos um
só Espírito com o Cristo que aí habita.
A partir daí, já não somos os mesmos, já não pertence-
mos a nós mesmos.  Toda a nossa vida passa a ser movi-
da pela chama da descoberta de Jesus no outro, naquele
ou naquela que necessita de nosso serviço.
E o “pertencimento a Deus” não se traduz somente na
visita vicentina, mas na transformação total de nosso ser.
Tomamos consciência de que nosso corpo é efetivamen-
te o Templo do Espírito Santo e já não queremos pecar;
queremos utilizar o corpo para servir mais, sem o limite do
cansaço para ser “um com o Cristo”.  Nossos dons pas-
sam a ser utilizados para o serviço direto aos Pobres e
para a luta pela justiça social: o que aprendemos na ora-
ção e na mística da visita, passamos a traduzir em nosso
trabalho, nossa intelectualidade, nossa vida social, no sen-
tido de criar um mundo mais justo ao nosso redor.
Este é o milagre da vocação vicentina que Frederico Oza-
nam descobriu e nos deu como herança.  De um chama-
mento a uma simples visita, passamos a ser, cada um a
seu modo, mensageiros vivos do Evangelho da justiça e
do amor.

Ano A - Terceiro Domingo do Tempo Comum

Leituras: Is 8,23b-9,3; 1 Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

“Vinde e segui-Me e farei de vós pescadores de homens.”
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São
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Mateus
Quando Jesus ouviu dizer que João Batista fora preso,
retirou-Se para a Galileia.
Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-
mar, no território de Zabulão e Neftali.
Assim se cumpria o que o profeta Isaías anunciara, ao
dizer:
“Terra de Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar, além
do Jordão, Galileia dos gentios:
o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz; para aque-
les que habitavam na sombria região da morte,
uma luz se levantou”.
Desde então, Jesus começou a pregar: “Arrependei-vos,
porque o reino de Deus está próximo”.
Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos:
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores.
Disse-lhes Jesus: “Vinde e segui-Me e farei de vós pesca-
dores de homens”.
Eles deixaram logo as redes e seguiram-no.
Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, fi-
lho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebe-
deu, a consertar as redes.
Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o pai, segui-
ram-no.
Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando
nas sinagogas, proclamando o Evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.

Reflexão vicentina
O Evangelho deste domingo nos faz refletir sobre os nos-
sos relacionamentos.  O Evangelho de Mateus descreve
como Jesus escolheu os seus doze apóstolos e como eles
prontamente responderam ao Seu chamado.  Eles eram
pescadores (analfabetos) e pobres.  Será que isso era um
impedimento para que se tornassem apóstolos evangeli-
zadores do Reino?  Evidentemente a resposta histórica
mostrou que não!  Eles personificaram as palavras que
dizem que “Deus não escolhe os capacitados, mas capa-
cita os escolhidos”.  Aliás, no próprio Evangelho do domin-
go, Jesus diz algo parecido a eles: “Vinde e segui-Me e
farei de vós pescadores de homens.”
Há vários aspectos que sempre me intrigaram neste pro-
cesso de escolha dos relacionamentos de Jesus.  E este
processo é importante porque pode ser utilizado para o
processo de escolha dos nossos próprios relacionamen-
tos.  Entendo que a questão mais importante é o que de-
vem ter nossos amigos para que possamos compartilhar
o que temos dentro de nosso íntimo?   O que devemos ter
em comum com eles para que possamos ser nós mes-
mos e não necessitemos ser nossas “máscaras” como te-
mos que fazer com muitas pessoas?
Pesquisadores da “ciência da felicidade” nos indicam que
os bons relacionamentos são um fator muito importante
para que sejamos felizes.  É conhecido o ditado que diz
“dize-me com quem andas que eu te direi quem és”.  Este
ditado não está escrito desta forma na Bíblia, mas há al-
gumas citações bíblicas que vão na mesma direção, como,
por exemplo, “quem anda com os sábios será sábio; mas
o companheiro dos tolos sofre aflição” (Prov 13, 20).
Sem dúvida, a escolha das pessoas que temos em nosso
meio íntimo define o que pensamos, o que fazemos, como
passamos nosso tempo, como planejamos nosso futuro e
até mais especialmente, como nos relacionamos com
Deus.
Há um paralelo a este pensamento, na fundação das Con-
ferências de São Vicente de Paulo.  Ozanam formou inici-
almente um grupo de jovens universitários de sua idade

que se tornaram seus amigos para sempre.  Eles tinham,
inicialmente, duas características muito importantes: pri-
meiro, compartilhavam a mesma fé e, segundo, comparti-
lhavam o desejo de utilizar sua capacidade intelectual para
transformar o mundo (trazer justiça em um ambiente de
extrema desigualdade da França do inicio do século 19).
Como vicentinos, devemos estar sempre atentos às pes-
soas que escolhemos para nossos relacionamentos mais
íntimos, para que, sendo felizes, possamos também au-
mentar nossa capacidade de servir à vocação que abra-
çamos de busca da santificação, de serviço incondicional
ao Pobre e de luta pela justiça!  Por outro lado, é também
nossa obrigação transformar o ambiente de nossa Confe-
rência no mesmo que existia na primeira Conferência (a
de Ozanam): um grupo de amigos que compartilhavam a
mesma vocação.  Isso é bom para que sejamos mais feli-
zes e é bom para que sejamos melhores Filhos de Deus.

Ano A - Quarto Domingo do Tempo Comum

Leituras: Sof 2, 3; 3, 12-13; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5,1-12

“Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos
insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o
mal contra vós.  Alegrai-vos e exultai, porque é grande
nos Céus a vossa recompensa.”
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São
Mateus
Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao mon-
te e sentou-Se.
Rodearam-no os discípulos e Ele começou a ensiná-los,
dizendo:
“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é
o reino dos Céus.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consola-
dos.
Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, por-
que serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a
Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão
chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor
da justiça, porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados sereis,
quando, por minha causa, vos insultarem, vos persegui-
rem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa
recompensa”.

Reflexão vicentina

O Sermão da Montanha é talvez o texto mais belo e mais
importante do Evangelho.  Nele encontramos todos os prin-
cípios da vida cristã.  Acima de tudo, ele nos oferece um
menu vicentino de vida na humilde esperança.  O vicenti-
no é pobre porque vive com e como o Pobre; o vicentino
tem fome porque quer justiça para os Pobres; o vicentino
chora quando vê a miséria do irmão que sofre; e o vicen-
tino muitas vezes é rejeitado e insultado (até mesmo odi-
ado) pelo mundo que não valoriza a humilde esperança.
Por tudo isso, o vicentino é aquele que vive esta vida na
alegria do Senhor, com a esperança da alegria da recom-
pensa eterna no Céu.  Só quem vive na esperança humil-
de pode aceitar esta ideia que parece tão absurda no mun-
do em que vivemos.  Paulo vai na mesma direção, na
Epístola aos Coríntios quando qualifica viver em Cristo
como “loucura neste mundo”: “Deus escolheu o que é lou-
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co aos olhos do mundo para confundir os sábios”.
No Sermão da Montanha, Jesus chama esta “loucura” de
pureza e promete: “bem-aventurados os puros de co-

ração, porque verão a Deus”.  A palavra pureza indica

essência.  A água pura é a que pode ser encontrada

na forma mais limpa, H2O puro, sem misturas.  Ser-

mos puros significa voltarmos ao mais íntimo, ao mais

essencial de nós mesmos, como Deus nos fez.  Deus

nos criou à sua imagem e Jesus diz que podemos

contemplar a Deus, se buscarmos ser puros, se bus-

carmos ser semelhantes a Deus.

Todas as bem-aventuranças são belíssimas e poderíamos
escrever um livro para cada uma delas.  Os que vivem o
carisma vicentino têm a graça de se identificar com todas
elas, porque buscam (ou deveriam buscar) ser santos to-
dos os dias.  Mas duas destas bem-aventuranças têm um
sabor vicentino especial: “bem-aventurados os pobres em
espírito, porque deles é o Reino dos Céus” e “bem-aven-
turados os que são perseguidos por causa da justiça, por-
que deles é o Reino dos Céus”.  Elas resumem o que
Ozanam viveu como vicentino e estão intimamente liga-
das: a proximidade e semelhança com os Pobres e a luta
sem limites pela justiça (a ponto de ser perseguido).
Só pode ser pobre de espírito quem conhece a pobre-

za.  E só conhece a pobreza quem encontra o Pobre e

vive como Ele.  Só pode lutar pela justiça quem co-

nhece o que é justiça (dar a Deus e ao outro o que

lhes é devido).  E só conhece a justiça quem vai ao

encontro do outro e o enxerga não como uma pessoa

qualquer, mas como um filho de Deus.  Como é bom

ser vicentino!

Ano A - Quinto Domingo do Tempo Comum

Leituras: Is 58, 7-10; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16

“Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com
que há de salgar-se? (...)
Vós sois a luz do mundo. Assim deve brilhar a vossa luz
diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.”
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São
Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Vós sois
o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há de
salgar-se?
Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisa-
do pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma ci-
dade situada sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do
alqueire, mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão em casa.
Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para
que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus”.

Reflexão vicentina

“Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com
que há de salgar-se? (...)
Vós sois a luz do mundo. Assim deve brilhar a vossa luz
diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus.”
Esta é a mensagem principal das leituras deste domingo.
Cristo eleva a nossa autoestima, dando-nos uma missão
divina, apesar de nossa fraqueza humana.  Sim, é verda-
de que somos fracos e temos medo em muitas situações
desafiantes em que Deus nos coloca.  Não nos devemos
sentir mal por isto.  O próprio Paulo, o Apóstolo dos Gen-
tios, que era um excelente pregador e formado entre os
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doutores da lei expõe a sua fraqueza e, ao mesmo tempo,
a fonte de sua força, na Epístola aos Coríntios do domin-
go.  “Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de
temor e a tremer deveras.  A minha palavra e a minha
pregação não se basearam na linguagem convincente da
sabedoria humana, mas na poderosa manifestação do Es-
pírito Santo, para que a vossa fé não se fundasse na sa-
bedoria humana, mas no poder de Deus.”
Todos nós somos sal!  Todos nós somos luz!  Basta que
nos conscientizemos dos dons que Deus nos deu e, so-
bretudo, de que quem decide, quem prega e quem faz
não somos nós, mas o Espírito Santo que está em nós.
O sal salga, dá sabor.  Parece óbvio, não?  Dar sabor
significa dar graça, dar um paladar original a algo que an-
tes não tinha bom gosto ou que não tinha gosto algum.
Portanto, o sal transforma o alimento, em uma refeição
nova.  Jesus nos diz que qualquer um de nós pode trans-
formar o ambiente em que vive, dando a ele um sabor
novo.
A luz ilumina, deixando claro o que antes estava escuro.
Também parece óbvio, não?  Muitas vezes, o óbvio está
diante de nós e não o vemos.  O Espírito Santo está sem-
pre dentro de nós e parece que não O percebemos, por-
que estamos cegos ou porque não deixamos que a Sua
luz mostre o nosso interior.  A luz dá a vida às coisas,
assim como a escuridão traz tristeza e medo.  Muitas pes-
soas não conseguem ficar no escuro completo (assim
como no silêncio completo), porque a escuridão externa
torna escuro o seu interior, levando à depressão e ao medo.
Jesus nos diz que qualquer um de nós pode dar luz ao
ambiente em que vive, dando cor ao que antes estava
escondido.
Mas como podemos ser “sal da terra” e “luz do mundo”?
Devemos começar por dar sabor à nossa própria vida.  Se
continuamos a pensar que nossa vida literalmente é “sem
sal”, jamais poderemos dar sabor a ela ou à terra.  Sere-
mos sempre insossos!  Devemos começar a iluminar a
escuridão da nossa própria vida, dando a ela a cor que ela
tem.  Se continuamos a manter desligada a nossa própria
luz, permaneceremos sempre no escuro.
Uma vez dando sabor e iluminando a nossa própria vida,
o passo seguinte é dar sabor e iluminar a vida do próximo.
Aliás, como vicentinos, sabemos que dar sabor e luz à
vida do próximo é a melhor forma de dar sabor e luz à
nossa própria vida.  Quando em nossas visitas, levamos
luz à casa do assistido, trazemos uma cor alegre a tudo o
que somos, o que sonhamos, o que fazemos e o que sen-
timos.
Finalmente, vale à pena lembrar que é necessário ser “sal
da terra” e “luz do mundo” na medida correta.  Uma comi-
da sem sal fica sem sabor, por melhor que seja; com sal
demais, perde o sabor. A luz ilumina se utilizada na medi-
da certa: se for pouca, não vemos, se for muita, também
não vemos.  Como vicentinos, sabemos que a transfor-
mação em nós e no outro só se dá, se dermos o tempo
necessário para que ela ocorra.  E, para isso, é importante
sempre lembrar que quem salga e ilumina não somos nós,
sozinhos, mas o Espírito Santo que está dentro de nós e
dentro do próximo: se tivermos confiança Nele, e deixar-
mos que Ele atue conosco, poderemos transformar o que
é insosso em saboroso e o que é escuro em cor e alegria.

Ano A - Sexto Domingo do Tempo Comum

Leituras: Sir 15, 16-21 (15-20); 1 Cor 2, 6-10; Mt 5,17-

37

“Nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem
jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus
preparou para aqueles que O amam.  Mas a nós Deus o

revelou por meio do Espírito Santo, porque o Espírito San-
to penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo
em Deus.”
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São
Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “não pen-
seis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim revo-
gar, mas completar.
Em verdade vos digo: antes que passem o céu e a terra,
não passará da Lei a mais pequena letra ou o mais pe-
queno sinal,
sem que tudo se cumpra.
Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamen-
tos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos
homens,
será o menor no reino dos Céus.
Mas aquele que os praticar e ensinar será grande no reino
dos Céus.
Porque Eu vos digo: se a vossa justiça não superar a dos
escribas e fariseus, não entrareis no reino dos Céus.
Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘não matarás; quem ma-
tar será submetido a julgamento’.
Eu, porém, digo-vos: todo aquele que se irar contra o seu
irmão será submetido a julgamento.
Quem chamar imbecil a seu irmão será submetido ao Si-
nédrio, e quem lhe chamar louco será submetido à geena
de fogo.
Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar e
ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra
ti,
deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconcili-
ar-te com o teu irmão e vem depois apresentar a tua ofer-
ta.
Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto vais com
ele a caminho, não seja caso que te entregue ao juiz,
o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão.
Em verdade te digo: não sairás de lá, enquanto não paga-
res o último centavo.
Ouvistes que foi dito: ‘não cometerás adultério’.
Eu, porém, digo-vos: todo aquele que olhar para uma mu-
lher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu co-
ração.
Se o teu olho é para ti ocasião de pecado, arranca-o e
lança-o para longe de ti, pois é melhor perder-se um dos
teus membros
do que todo o corpo ser lançado na geena.
E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-
a e lança-a para longe de ti,
porque é melhor que se perca um dos teus membros, do
que todo o corpo ser lançado na geena.
Também foi dito: ‘quem repudiar sua mulher dê-lhe certi-
dão de repúdio’.
Eu, porém, digo-vos: todo aquele que repudiar sua mu-
lher, salvo em caso de união ilegal, fá-la cometer adulté-
rio.
Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘não faltarás ao que tive-
res jurado, mas cumprirás os teus juramentos para com o
Senhor’.
Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum: nem
pelo Céu, que é o trono de Deus;
nem pela terra, que é o escabelo dos seus pés; nem por
Jerusalém, que é a cidade do grande Rei.
Também não jures pela tua cabeça, porque não podes
fazer branco ou preto um só cabelo.
A vossa linguagem deve ser: ‘Sim, sim; não, não’.
O que passa disto vem do Maligno”.

Reflexão vicentina

As leituras deste domingo nos confirmam que Deus tem

um projeto de salvação para cada um de nós.  Paulo nos
diz na Epístola aos Coríntios que é o Espírito Santo quem
nos mostra o plano de Deus para nós.  “Nem os olhos
viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo
pensamento do homem o que Deus preparou para aque-
les que O amam.  Mas a nós Deus o revelou por meio do
Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as
coisas, até o que há de mais profundo em Deus.”
Mas o Livro de Ben-Sirá nos indica claramente que de-
pende de nós compreender o plano de Deus para nós,
aceitá-Lo e segui-Lo.   “Deus pôs diante de ti o fogo e a
água: estenderás a mão para o que desejares.  Diante do
homem estão a vida e a morte: o que ele escolher, isso lhe
será dado.”
Finalmente, o Evangelho de Mateus deixa claro que Deus
não nos mede pelos nossos resultados, mas pelas nos-
sas intenções.  “Se o teu olho é para ti ocasião de pecado,
arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perder-
se um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado
na geena.  E se a tua mão direita é para ti ocasião de
pecado, corta-a e lança-a para longe de ti, porque é me-
lhor que se perca um dos teus membros, do que todo o
corpo ser lançado na geena.”  É muito confortante saber
que Deus sempre nos julga pelo nosso compromisso com
o Seu plano de salvação para nós e não pelos nossos
resultados em realizá-lo.  De qualquer forma, a reconcilia-
ção, a justiça e a misericórdia devem estar sempre pre-
sentes em nossas intenções.
Como vicentinos, sabemos que existem duas estratégias
para conhecer o Plano de Deus para cada um de nós: a
oração profunda e o compartilhamento das decisões com
os demais confrades e consocias de nossa Conferência
ou de nosso Conselho.  Também conhecemos a virtude
vicentina do zelo.  Para Vicente de Paulo, o zelo é o “amor
em fogo”, o que significa a paixão de trabalhar incansavel-
mente para cumprir a nossa missão e para encorajar ou-
tros a fazer o mesmo.  Posto de outra maneira, o zelo é a
vontade incansável de realizar o plano de Deus para nós.
Cada visita que fazemos, cada vez que abrimos mão de
nosso próprio egoísmo para servir o assistido sem limite
de tempo e de atenção, estamos demonstrando nosso
compromisso de realizar o Plano de Deus em nós.  A Nova
Aliança se apresenta na relação que cada um de nós tem
com o assistido, porque é com o Cristo que nos relaciona-
mos.  Não se trata somente de uma visita ou do acompa-
nhamento do progresso de uma família: trata-se de nossa
vontade livre e comprometida, de responder à Aliança de
Deus conosco, através da Aliança de Deus com o Pobre
que Ele nos apresenta.

Ano A - Sétimo Domingo do Tempo Comum

Leituras: Lv 19, 1-2.17-18; 1 Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48

“Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de
Deus habita em vós?”
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São
Mateus
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
“Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Olho por olho e dente por dente’.
Eu, porém, digo-vos:
Não resistais ao homem mau.
Mas se alguém te bater na face direita,
oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser levar-te ao tribunal,
para ficar com a tua túnica,
deixa-lhe também o manto.
Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha,
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acompanha-o durante duas.
Dá a quem te pedir
e não voltes as costas a quem te pede emprestado.
Ouvistes que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’.
Eu, porém, digo-vos:
Amai os vossos inimigos
e orai por aqueles que vos perseguem,
para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus;
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus
e chover sobre justos e injustos.
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa te-
reis?
Não fazem a mesma coisa os publicanos?
E se saudardes apenas os vossos irmãos,
que fazeis de extraordinário?
Não o fazem também os pagãos?
Portanto, sede perfeitos,
como o vosso Pai celeste é perfeito”.

Reflexão vicentina

As leituras deste domingo nos fazem refletir sobre a ne-
cessidade de buscar constantemente a nossa santifica-
ção. Paulo diz na Epístola aos Coríntios que nós somos
santos por formação, porque o Espírito Santo habita em
nós; basta que O reconheçamos em nós: “não sabeis que
sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em
vós?”.   A leitura do Antigo Testamento nos motiva a ser
santos através do amor ao próximo de maneira muito es-
pecial: “amarás o teu próximo como a ti mesmo”.  Mas,

no Evangelho de São Mateus, Jesus nos pede para ir

um pouco mais longe; devemos amar e rezar pelos

nossos inimigos: “amai os vossos inimigos e orai por

aqueles que vos perseguem”.  Muito difícil, não?

Como sabemos, a busca da santificação é um dos três
pilares da vocação vicentina (os outros dois são o serviço
direto e incondicional ao Pobre e a defesa da justiça).  Por-
tanto, o tema das leituras deste domingo é a base da for-
mação de nossas Conferências.  Não nos esqueçamos
de que Ozanam e seus amigos, antes de servirem aos
Pobres e lutarem pela justiça, formaram as Conferências
de História para ter um “ambiente de amigos protegido”
para que juntos buscassem ser santos.  Esta deve ser
também a nossa razão de ser.
Ozanam e seus amigos foram inicialmente movidos pelo
desafio intelectual.  Queriam utilizar seus conhecimentos
e o ambiente da Universidade da Sorbonne, para defen-
der sua fé e a justiça de Deus: por isso, criaram as Confe-
rências de História.  Estas Conferências já tinham um enor-
me valor em si mesmas; eram a arena onde podiam de-
fender a Igreja dos ataques que sofria no Iluminismo.  Uti-
lizavam o mesmo rigor acadêmico e científico que os inte-
lectuais da época, mas para evangelizar: que extraordiná-
ria missão!  A Conferência de História era o meio pelo qual
Ozanam e seus amigos punham todo o seu conhecimen-
to e o seu trabalho para se santificar, para estar mais perto
de Deus, desafiando os ateus, em especial, os sansimo-

nianos.  Mas tudo isso era feito em um ambiente protegi-
do; cada um protegia e era protegido pelos demais mem-
bros da Conferência.
Em um dado momento, Deus os tocou de forma diferente,
mas com o mesmo objetivo.  Mostrou a eles que o serviço
direto, solidário e pessoal ao Pobre seria o verdadeiro meio
de sua santificação.  Isto fez com que transformassem a
Conferência de História na Conferência de Caridade.  Mas
muito da essência da Conferência de História se mante-
ve: a busca da santificação e a formação de um grupo de
amigos que o fizessem juntos.
É importante salientar que a forma como Deus “tocou” Oza-

nam e seus amigos foi através da provocação de um
inimigo, um sansimoniano que era contra a Igreja.  Ele
disse a Ozanam: “vocês falam muito sobre a Igreja e
sobre a caridade, mas não fazem nada de prático para
realizá-la”.  Ozanam poderia ter tomado esta provoca-
ção como uma oportunidade para atacar o seu “inimigo”.
Mas preferiu escutá-lo, dar-lhe importância: esta é uma
forma de “amar o nosso inimigo”, como Jesus nos pede
no Evangelho deste domingo.  Ao escutarem o “inimigo”,
os membros da Conferência de História tomaram uma
decisão que mudou a vida de milhões desde então: “va-
mos aos Pobres”; e fundaram a Conferência de Carida-
de (depois, Conferência de São Vicente de Paulo).
De fato, amar nossos inimigos, escutando-os e dando-
lhes a importância devida também faz bem a nós e ao
mundo.  Qualquer pessoa, inclusive os nossos inimigos,
tem o Espírito Santo dentro de si.  Ela pode optar pelo
pecado, mas ela não é o pecado.  Esta diferença entre a
pessoa e o mal que pode tomar conta dela foi belamente
resumido pela frase célebre do Papa João 23 (“o Papa
Bom”): “eu odeio o pecado, mas amo o pecador”.  Assim
devemos ser nós vicentinos!

Ano A - Primeiro Domingo da Quaresma

Leituras: Gen 2,7-9;3,1-7; Rom 5,12-19; Mt 4,4b

“Como pela desobediência de um só homem, muitos se
tornaram pecadores, assim também, pela obediência de
um só, muitos se tornarão justos.”
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São
Mateus
Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao de-
serto, a fim de ser tentado pelo Demónio.
Jejuou quarenta dias e quarenta noites e, por fim, teve
fome.
O tentador aproximou se e disse lhe: “Se és Filho de
Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães”.
Jesus respondeu lhe: “está escrito: ‘Nem só de pão vive
o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de
Deus’”.
Então o Demônio conduziu O à cidade santa, levou O ao
pináculo do templo e disse Lhe:
“Se és Filho de Deus, lança Te daqui abaixo, pois está
escrito: ‘Deus mandará aos seus Anjos que te recebam
nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra’”.
Respondeu lhe Jesus: “também está escrito: ‘Não tenta-
rás o Senhor teu Deus’”.
De novo o Demónio O levou consigo a um monte muito
alto,
Mostrou-Lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e
disse Lhe:
“Tudo isto Te darei, se, prostrado, me adorares”.
Respondeu lhe Jesus: “vai te, Satanás, porque está es-
crito: ‘adoraras o Senhor teu Deus e só a Ele prestaras
culto’”.
Então o Demónio deixou-O e logo os Anjos se aproxima-
ram e serviram Jesus.

Reflexão vicentina

Nesta semana, iniciamos a Quaresma, com a celebra-
ção da Quarta-feira de Cinzas.
As leituras deste domingo nos falam sobre a tentação do
mal em nossas vidas.  Em muitas partes da Bíblia, o
demônio se mostra tentando as pessoas, levando-as a
responder, quer com a fortaleza da virtude e da fé em
Deus, quer com a fraqueza da “queda” no vício.   Por-

tanto, há dois aspectos importantes na questão da

tentação do demônio: em primeiro lugar, é impor-

tante aceitar que ela existe e acontece todo o tempo

em nossa vida, levando-nos a optar entre o demônio

e Deus.  Em segundo lugar, o mais importante é pe-

dir a Deus que nos acompanhe no momento da ten-

tação, para que façamos a opção correta.

Ser santo não é estar livre da maldade.  Ao contrário,
alguns dos santos mais conhecidos de nossa história
tiveram a “conversão na conversão” (como São Vicente
de Paulo, como Santo Agostinho) e também tiveram suas
“noites escuras” de dúvida e tentação (como Santa Tere-
sa de Calcutá, como São João da Cruz).  O demônio
não é uma peça de ficção: ele existe para tentar-nos e
para nos fazer mal.
No livro do Gênesis, Deus havia dito claramente a Adão
e Eva para não comer a maçã, porque ela poderia matá-
los.  A serpente (o mal) disse a Eva que eles deveriam
comer a maçã, porque ela não lhes mataria, mas, pelo
contrário, se a comessem, “seus olhos se abririam e eles
seriam como deuses, passando a conhecer (ou contro-
lar) o bem e o mal”.
O paralelo desta “queda na tentação do poder e do mal”
se apresenta no Evangelho, no famoso texto onde o de-
mônio tenta a Jesus no deserto (até Jesus foi tentado,
portanto!).  Ele provoca Jesus através de três tentações:
a riqueza, a glória e o poder.  Jesus responde de forma
muito diferente de Eva e Adão.  Ao ver os “os reinos do
mundo”, o demônio Lhe diz: “tudo isto Te darei, se, pros-

trado, me adorares”.  Jesus responde: “Vai-te, Sata-

nás, porque está escrito: ‘adoraras o Senhor teu Deus

e só a Ele prestaras culto´”.

O que é importante é a nossa resposta à tentação.  Na
oração do Pai-Nosso, rezamos “não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal”.  Em realidade, Jesus
não nos pede que rezemos para que nunca sejamos ten-
tados, porque isto é impossível: seria totalmente contra
a liberdade (o livre-arbítrio) com que Ele mesmo nos criou.
Nós rezamos para que, no momento da tentação, nós
não caiamos na maldade e no vício, mas que nos livre-
mos deles.
Em outra parte do Evangelho, na Parábola do Joio e do
Trigo, Jesus nos dá uma ideia sobre o que devemos fa-
zer quando somos tentados.  Quantas vezes queremos
arrancar o mal que as pessoas nos fazem logo de início;
quantas vezes queremos arrancar imediatamente de nos-
sa vida, as pessoas que nos fazem mal!  Pode ser que o
mal nos possa ensinar alguma coisa.  Pode ser que Deus
deixe que uma tentação ou uma ação do demônio sub-
sista em nossa vida por um tempo, para que elas nos
façam acordar, converter-nos ou compreender a “inten-
ção do Espírito” para nós.  Pode ser que seja o próprio
Deus utilizando o demônio como agente de nossa con-
versão; afinal, Deus é maior do que o demônio!
Se tentamos brigar com o demônio utilizando o mal, so-
mente vamos aumentá-lo e trazê-lo para dentro de nós.
Eu nunca tento negociar ou brigar com o demônio, por-
que eu não sei fazer isso.  Eu não sei como discutir com
quem me faz mal.  Sempre penso que, tentando brigar
com o demônio ou tentando “arrancar o joio”, eu arran-
que também o trigo (o bem que eu tenho em minha alma).
Por isso, creio que é melhor deixar que Deus arranque o
joio no tempo que Ele determine: o mal que o joio me
faz, eu ofereço a Deus pelos meus.
Como vicentinos, também somos tentados todo o tem-
po, tanto no serviço ao Pobre, quanto no relacionamento
com os outros ou conosco mesmos.  Ozanam e seus
amigos descobriram que, se eles se agrupassem, com o
mesmo objetivo (o de santificarem-se), seria mais fácil
resistir a estas tentações.  Está aí uma razão fundamen-
tal de existência da Conferência Vicentina!


