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Em uma proposta de fo-
mentar a espiritualidade entre
os confrades e consócias da
área do Conselho Metropolita-
no de Formiga, o Departamen-
to de Comunicação (Decom)
publica um anexo ao jornal Co-
municAÇÃO Vicentina, com
comentários relacionando as
leituras bíblicas semanais ao
cotidiano da Sociedade de São
Vicente de Paulo (SSVP).

Os textos são de autoria do
confrade Eduardo Marques de
Almeida, um confrade brasilei-
ro que mora em Honduras, e
contribui na formação do Con-
selho Geral Internacional
(CGI).

São breves reflexões que
impelem à caridade e aos de-
mais compromissos cristãos.
Elas devem ser lidas em reu-
niões de Conferências e Conse-
lhos, animando a caminhada
vicentina no serviço aos Po-
bres.

Para ler,
compartilhar

e agir
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Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segun-
do São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estan-
do fechadas as portas da casa onde os discípulos
se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus,
colocou-Se no meio deles e disse-lhes: “A paz este-
ja convosco”. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o
lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ve-
rem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: “A paz es-
teja convosco. Assim como o Pai Me enviou, tam-
bém Eu vos envio a vós”. Dito isto, soprou sobre
eles e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo: àque-
les a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão per-
doados; e àqueles a quem os retiverdes serão reti-
dos”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
Neste domingo, celebramos a Festa de Pentecos-
tes, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre os
apóstolos, reunidos com Maria.  No domingo pas-
sado, como vimos, a Ascensão de Jesus iniciou uma
nova fase na vida do mundo.  Os discípulos tiveram
que se despedir do Mestre até que venha o último
dia (o fim do mundo) e assumir a Sua missão de
evangelização, fortalecidos e capacitados pelo Es-
pírito Santo.
Em Pentecostes, essa nova vida se concretiza pelo
sopro de Jesus que faz descer o Espírito Santo so-
bre os apóstolos.  A partir daquele momento, eles
não somente poderiam ter a capacidade de falar
em línguas e de evangelizar, como também poderi-
am perdoar pecados e realizar os sacramentos.  Den-
tre estes sacramentos deixados por Jesus e con-
cretizados pela Igreja está exatamente a Confirma-
ção (ou Crisma), momento em que cada um de nós
confirma que quer reconhecer o Espírito Santo como
guia, o Espírito que está dentro de nós, nos orienta
e fortalece para seguir a missão.
A Igreja nos apresenta os sete dons fundamentais
do Espírito Santo: fortaleza, sabedoria, ciência, con-
selho, entendimento, piedade e temor de Deus.  Para
cada um destes dons, poderíamos escrever um li-
vro, mas aqui gostaria de apresentar muito rapida-
mente o significado de cada um para nós, vicenti-
nos.  É este significado que nos faz rezar constante-
mente ao Espírito Santo, para que aumente em nós
os Seus dons.
O dom da fortaleza nos dá a coragem para enfrentar
as perseguições e tentações do mal, além de per-
manecer firmes na fé.  Como vicentinos, percebe-
mos a fortaleza do Espírito Santo, quando vence-
mos a nossa dúvida sobre a mística de nossa voca-
ção de serviço ao Pobre, de santificação e de seme-
adores de justiça.
O dom da sabedoria nos faz reconhecer que toda a
sabedoria vem de Deus.  Como vicentinos, percebe-
mos a sabedoria do Espírito Santo quando não nos
sentimos capazes de servir os Pobres e, mesmo
assim, seguimos confiantes de que Ele nos guia
pelo caminho correto.
O dom da ciência nos faz aperfeiçoar e utilizar a
inteligência (maior ou menor que Deus nos deu).
Como vicentinos, a ciência nos faz criativos para
descobrir formas novas e inovadoras de servir os
Pobres e exercitar a justiça.
O dom do conselho nos permite o reto discernimen-
to e santas atitudes em determinadas circunstânci-
as.  Como vicentinos, percebemos o conselho do
Espírito Santo quando temos que tomar decisões
difíceis e colocamos em Suas mãos as nossas dú-
vidas.
O dom do entendimento torna nossa inteligência
capaz de entender intuitivamente as verdades reve-
ladas e naturais.  Como vicentinos, percebemos o
entendimento do Espírito Santo, quando entende-
mos as graças e os milagres que Deus faz em nos-
sa vida ou na vida dos Pobres que servimos.

O dom da piedade nos faz rezar e praticar o bem a todos.
Como vicentinos, exercitamos a piedade do Espírito Santo
sempre, porque vemos no outro (em particular, no Pobre), a
presença viva de Cristo e saímos a servi-Lo.
O dom do temor a Deus nos faz praticar os seus mandamen-
tos com sinceridade de coração.  Como vicentinos, sentimos
o temor a Deus, quando nos colocamos de forma sincera a
serviço dos Pobres e quando buscamos genuinamente a nos-
sa santidade.
Interessante que o mundo nos afasta tanto destes dons que,
quando vemos uma pessoa genuinamente cheia do Espírito
Santo, começamos a desconfiar dela (como se deixar-se gui-
ar pelo Espírito fosse uma coisa estranha).  Como vicentinos,
temos que não só exercitar os dons do Espírito Santo (que
estão dentro de nós), como também tentar buscá-los sempre
nos outros: não há ninguém que não possa manifestar estes
dons!
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“Gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que
a tribulação produz a constância, a constância produz a virtu-
de sólida, e a virtude sólida produz a esperança.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
“Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as po-
deis compreender agora.
Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará para a ver-
dade plena; porque não falará de Si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está
para vir.
Ele Me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo
anunciará.
Tudo o que o Pai tem é meu.
Por isso vos disse que Ele receberá do que é meu e vo-lo
anunciará”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
Com a festa de Pentecostes, encerramos o Tempo Pascal e,
neste domingo, celebramos a Santíssima Trindade (Pai, Filho
e Espírito Santo).  Por muitos anos, houve discussões na
Igreja primitiva sobre a natureza da Santíssima Trindade.  Mais
do que voltar a discutir a natureza dogmática, as leituras
deste domingo são uma oportunidade para mergulhar no mis-
tério da Trindade Santa, fonte, modelo e meta do peregrinar
da humanidade: contemplamos o mistério de amor do nosso
Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo.  Em
particular, no Evangelho de São João deste domingo, encon-
tramos um pequeno trecho do chamado “discurso do adeus”
, fundamental para a revelação do mistério da Santíssima
Trindade.
Nesta ocasião, renovamos a Aliança com o Pai que nos criou
e nos libertou, entregando-nos o dom da vida plena em Jesus
Cristo, seu Filho amado, o Verbo encarnado que, por sua vez,
nos confiou com sua morte e ressurreição o dom do seu
Espírito.  Como dizia Santo Agostinho, a Santíssima Trindade
é a comunhão de luz e de amor, vida doada e recebida num
eterno diálogo entre o Pai e o Filho, no Espírito Santo Aman-
te, Amado e Amor.
Como vicentinos, somos chamados a colocar nossa missão
e nossa vida nas mãos da Santíssima Trindade.  A fé no Pai,
o criador de todas as coisas e de todos os seres, é a essên-
cia da virtude vicentina da humildade.  Sabemos que tudo o
que somos, temos ou fazemos vem do Pai, de Sua bondade.
Esta virtude nos faz ter a dimensão de que a nossa vida só
faz sentido se realizamos a missão que nos foi confiada.
Mas também a humildade nos faz ter a consciência de que
podemos tudo, desde que “sejamos livres na prisão do Evan-
gelho do amor”, como nos indica São Paulo.
Como vicentinos, também devemos ter a esperança no Filho,
Aquele que foi enviado pelo Pai para nos dar sentido à vida,
para nos perdoar definitivamente de nossos pecados e mos-
trar o caminho para o reencontro com Ele no Pai.  Esta espe-
rança nos move a realizar a nossa missão!
Como vicentinos, final e fundamentalmente, buscamos nos-
sa fonte de amor e caridade no Espírito Santo que está den-
tro de nós e que nos foi dado pelo Pai e pelo Filho.  O Espírito
de Amor nos faz ver o Pobre como o filho predileto de Deus e,
por isso, poder ver a nós como o filho escolhido que serve a

ESPECIAL: ESTUDO BÍBLICO VICENTINO02

Samuel GodoySamuel GodoySamuel GodoySamuel GodoySamuel Godoy

Confrade Eduardo Marques de Almeida



Este predileto.  O Espírito Santo nos faz unir em uma só
pessoa divina, a nossa pessoa humana, com a pessoa hu-
mana do Pobre.  Esta é uma experiência mística muito pro-
funda que somente pode ser compreendida, se acreditamos
fielmente na Aliança da Santíssima Trindade.
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“Dai-lhes vós de comer”.

Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Naquele tempo,
estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus
e a curar aqueles que necessitavam.
O dia começava a declinar.
Então os Doze aproximaram-se e disseram-Lhe:
“Manda embora a multidão
para ir procurar pousada e alimento
às aldeias e casais mais próximos,
pois aqui estamos num local deserto”.
Disse-lhes Jesus:
“Dai-lhes vós de comer”.
Mas eles responderam:
“Não temos senão cinco pães e dois peixes…
Só se formos nós mesmos
comprar comida para todo este povo”.
Eram de facto uns cinco mil homens.
Disse Jesus aos discípulos:
“Mandai-os sentar por grupos de cinquenta”.
Assim fizeram e todos se sentaram.
Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes,
ergueu os olhos ao Céu
e pronunciou sobre eles a bênção.
Depois partiu-os e deu-os aos discípulos,
para eles os distribuírem pela multidão.
Todos comeram e ficaram saciados;
e ainda recolheram doze cestos dos pedaços que sobraram.
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Celebramos neste domingo a Solenidade do Corpo e Sangue
de Cristo (Corpus Christi).  A Solenidade do Corpo e do San-
gue de Cristo foi instituída em meados do século XIII, numa
época em que se comungava muito pouco e onde se levanta-
vam dúvidas sobre a “presença real” de Jesus na hóstia
consagrada depois da celebração da Eucaristia.  Portanto,
se tinha a dúvida se a adoração ao Santíssimo Sacramento
era efetivamente válida; pensava-se que terminada a consa-
gração (a missa), o pão guardado no sacrário já não era o
corpo e o sangue de Cristo.
Na realidade, a fé da Igreja na presença do seu Senhor res-
suscitado no mistério da Eucaristia remonta à origem da co-
munidade cristã. São Paulo transmite aos Hebreus, neste
dia de Corpus Christi, o que recebeu da tradição, cerca de 25
anos depois da morte de Jesus. É a narração mais antiga da
Eucaristia. A Igreja nunca abandonou esta centralidade. Tam-
bém o Evangelho de Marcos nos dá hoje um relato seme-
lhante da instituição da Eucaristia.
Em primeiro lugar, é necessário que nós vicentinos reflita-
mos sobre a nossa real fé na transubstanciação do pão e do
vinho no Corpo e Sangue de Cristo, durante a missa.  Toma-
mos consciência desta realidade cada vez que recebemos o
Cristo na comunhão, ou ela é um ato mecânico?  Cada vez
que comungamos, deveríamos dizer a Jesus: “eu creio que
estás presente nesta hóstia que agora recebo no meu corpo,
para santificar a minha alma!”.  A certeza da presença de
Jesus na hóstia consagrada na missa nos dá força para ir ao
encontro do Pobre.  Não vamos sós, mas levamos fisicamen-
te o Cristo em nós: vamos eu e o Mestre Maior, juntos, visi-
tar e aprender do nosso Senhor e Mestre.  Nosso corpo se
torna fisicamente o templo de Deus, indo ao sacrário do amor
que é a casa do Pobre.
Em segundo lugar, também é necessário que nós vicentinos
confiemos na presença de Cristo no sacrário, no Santíssimo
Sacramento do altar, e vamos visitá-Lo.  Apesar de conhecer-
mos São Vicente pelo seu lado de ação, de encontro com o
Pobre, é necessário lembrar que ele passava muitas horas
em oração diante do sacrário, escutando o que Deus queria
dele.  Frederico Ozanam fazia o mesmo na Capela do Carmo,
em cuja cripta seu corpo foi enterrado.

Como disse o Papa Bento XVI, “comunhão e con-
templação não se podem separar, pois caminham
juntas. Para me comunicar verdadeiramente com
outra pessoa devo conhecê-la, saber estar em si-
lêncio ao seu lado, ouvi-la e fitá-la com amor. O amor
autêntico e a amizade verdadeira vivem sempre desta
reciprocidade de olhares, de silêncios intensos, elo-
quentes e repletos de respeito e de veneração, de
tal maneira que o encontro seja vivido profundamen-
te, de modo pessoal e não superficial”.
O Corpo e Sangue de Cristo são parte integrante de
nossa santificação como vicentinos.  Completando
as palavras do Papa Bento XVI, podemos dizer que
a comunhão, a contemplação e a visita não se po-
dem separar, porque caminham juntas.
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“Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz todos os dias e siga-Me.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segun-
do São Lucas
Um dia, Jesus orava sozinho,
estando com Ele apenas os discípulos.
Então perguntou-lhes:
“Quem dizem as multidões que Eu sou?”
Eles responderam:
“Uns, João Batista; outros, que és Elias;
e outros, que és um dos antigos
profetas que ressuscitou”.
Disse-lhes Jesus:
“E vós, quem dizeis que Eu sou?”
Pedro tomou a palavra e respondeu:
“És o Messias de Deus”.
Ele, porém, proibiu-lhes severamente
de o dizerem fosse a quem fosse
e acrescentou:
“O Filho do homem tem de sofrer muito,
ser rejeitado pelos anciãos,
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas;
tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia”.
Depois, dirigindo-Se a todos, disse:
“Se alguém quiser vir comigo,
renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz todos os dias e siga-Me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa,
salvá-la-á”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
“Quem é Jesus?”
Esta é a pergunta que as leituras deste domingo
nos fazem.  Mas Jesus faz esta pergunta de forma
diferente.  Ele questiona os apóstolos da seguinte
forma: “e vós, quem dizeis que Eu sou?”.  Ou seja,
o que é Jesus para cada um deles.  Esta mesma
pergunta poderia ser feita para cada um de nós,
vicentinos.  O que os outros pensam sobre Jesus é
importante e devemos evangelizar para que os ou-
tros conheçam o “Messias de Deus”, como definiu
Pedro.  Mas o mais importante é o significado deste
Messias para nós e para a nossa vida, como indiví-
duos.
Paulo nos diz na Carta aos Gálatas que todos so-
mos filhos de Deus, porque todos somos “batiza-
dos em Cristo, e fomos, portanto, revestidos de Cris-
to; não há judeu nem grego, não há escravo nem
livre, não há homem nem mulher; todos nós somos
um só em Cristo Jesus”.
Esta definição tem muito a ver com a nossa missão
de vicentinos.  Em primeiro lugar, Paulo nos diz que
cada um de nós é “revestido de Cristo”.  Se permi-
tirmos, Cristo nos protege, nos guia, nos toma pela
mão, porque Ele está dentro de nós.  Quando visita-
mos o Pobre, é o próprio Cristo que visita.  Quando
buscamos a nossa santificação no outro, é o pró-
prio Cristo que atua.  Quando defendemos a justiça
do Evangelho, é o próprio Cristo quem fala, de den-

tro de nós.
Portanto, para nós vicentinos, podemos dizer que
Jesus é o que nos reveste.  E, portanto, podemos
fazer a escolha de ser como Ele: “renunciando a
nós mesmos, tomando a Sua cruz todos os dias e
seguindo-O”.  É uma opção radical: “quem quiser
salvar a sua vida, há de perdê-la; mas quem perder
a sua vida por causa de Cristo, vai salvá-la”.  Oza-
nam e seus companheiros criaram uma Sociedade
em que todos, como amigos, somos chamados a
ser revestidos de Cristo, desta forma: radical na
escolha, mas feliz na ação.
Em segundo lugar, Paulo nos diz que todos somos
iguais diante de Deus.  Não somos melhores nem
piores que os Pobres que servimos.  Não somos
maiores nem menores do que os que trabalham co-
nosco, ou os que formam a Conferência Vicentina
conosco ou que partilham nossa missão evangeli-
zadora.  Deus nos coloca irmãos em nosso cami-
nho e não inimigos; irmãos iguais a nós.  Mas é
necessário ver no irmão o seu lado santo e não o
seu lado pecador:  não nos esqueçamos de que
Cristo reveste o irmão da mesma forma que nos
reveste.
Portanto, para nós, vicentinos, podemos dizer que
Jesus compartilha conosco a Sua missão messiâni-
ca de “revestir” os outros de Si mesmo, em particu-
lar, os Pobres que servimos.  É uma belíssima opor-
tunidade de “tomar a Sua cruz todos os dias”.  Ver
o Cristo revestido nos outros é um sacrifício tão
importante (e às vezes tão difícil) quanto o sacrifício
da Cruz.
É preciso ver o Cristo no outro que nos ofende, no
outro que nos decepciona, no outro que nos engana
e no outro que não nos compreende.  Todas estas
são formas de “tomar a Cruz de Cristo”.
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“Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos li-
bertou.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segun-
do São Lucas
Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste
mundo,
Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém
e mandou mensageiros à sua frente.
Estes puseram-se a caminho
e entraram numa povoação de samaritanos,
a fim de Lhe prepararem hospedagem.
Mas aquela gente não O quis receber,
porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a
Jesus:
“Senhor,
queres que mandemos descer fogo do céu que os
destrua?”.
Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os.
E seguiram para outra povoação.
Pelo caminho, alguém disse a Jesus:
“Seguir-Te-ei para onde quer que fores”.
Jesus respondeu-lhe:
“As raposas têm as suas tocas,
e as aves do céu os seus ninhos;
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a ca-
beça”.
Depois disse a outro: “Segue-Me”.
Ele respondeu:
“Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai”.
Disse-lhe Jesus:
“Deixa que os mortos sepultem os seus mortos;
tu, vai anunciar o reino de Deus”.
Disse-Lhe ainda outro:
“Seguir-Te-ei, Senhor;
mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha fa-
mília”.
Jesus respondeu-lhe:
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“Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para
trás
não serve para o reino de Deus”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
O tema das leituras deste domingo é a liberdade.
Deus nos dá a liberdade para escolher se O segui-
mos ou se nos deixamos levar pelos desejos da
carne.  Nós, muitas vezes, temos dúvidas e dificul-
dade de nos desapegar das coisas que somos ou
que temos.  O Espírito Santo nos guia nas decisões
do dia-a-dia para sempre optar por Deus, mesmo
que às vezes pareça um pouco estranho aos olhos
dos outros.
Deus nos dá a liberdade.  Na Carta aos Gálatas,
Paulo nos diz que “fomos chamados à liberdade”.
Podemos fazer o que quisermos com nossa vida
espiritual e mundana; Deus não condiciona o Seu
amor à nossa decisão de segui-Lo ou não.  Se fos-
se assim, Jesus teria vindo salvar os santos e não
os pecadores.  Mas Deus também nos adverte que,
somente se decidimos seguir a Verdade, isto é, o
Evangelho, seremos realmente livres.  De fato, na
mesma carta aos Gálatas, Paulo diz que não deve-
mos “abusar da liberdade, como pretexto para viver
segundo a carne”, porque “foi para a verdadeira li-
berdade que Cristo nos libertou”.
Como vicentinos, podemos ter a oportunidade de
descobrir o Cristo, a única Verdade, no Pobre que
servimos.  Isto é uma graça de Deus.  Ser servos (e,
portanto, ser escravos) do serviço ao Pobre, é ser
livre para amar e para ser feliz.  Os verdadeiros vo-
cacionados são os que se sentem felizes com a
“escravidão” do serviço de amor ao Pobre; e, quan-
do alcançamos esta felicidade, vemos que ela é
plena, completa e eterna, porque nos encontramos
frente a frente com Deus.
Ter dúvidas e ser apegado ao que somos e ao que
temos, faz parte da natureza humana.  A pesar de
saber da felicidade que representa ser “escravo do
amor”, temos dúvidas.  Como nas leituras deste
domingo, às vezes encontramos desculpas para pos-
tergar o serviço ao Pobre, para evangelizar, para bus-
car a nossa santificação.  Isto acontece pela mes-
ma razão que os que eram chamados a seguir Je-
sus no Evangelho, diziam que sim, mas não naque-
le momento, não antes de “ir sepultar o meu pai”,
ou de “despedir de minha família”.  Somos huma-
nos e é muito difícil abandonar o que construímos
no passado, seja em termos materiais, seja em gló-
ria, ou poder, seja nas relações com os outros.  Não
devemos nos martirizar quando temos estas dúvi-
das.  A dúvida é a comprovação da certeza!
Como vicentinos, estamos continuamente nos colo-
cando na situação de escolhas.  Servir o Pobre ou
usar todo o nosso tempo para os “assuntos mais
aceitos pelos outros”; ir à visita ou descansar ou ir
ao lazer; amar o meu irmão vicentino ou optar por
falar mal dele.   Também não devemos nos sentir
diminuídos ou fracassados quando temos estas dú-
vidas.  O caminho da santificação vicentina não é
feito de linhas retas, mas de atalhos e curvas.
Ser escravo do amor é ser livre, e o Espírito Santo é
quem nos guia neste caminho.  Esta é a mensagem
principal da doutrina cristã.  O que parece ser estra-
nho, é o correto.  Quando os discípulos disseram a
Jesus que queriam segui-lo, Ele disse logo: podem
vir, mas vou logo avisando que “o Filho do homem
não tem onde reclinar a cabeça”.  Não esperem um
caminho de descanso; será uma árdua luta a favor
da vida e do amor.  Por outro lado, em dezenas de
vezes, a Bíblia nos diz que não tenhamos medo: o
Espírito Santo nos guia.  Basta que O busquemos
em nossas orações e em nossas decisões.
Como vicentinos, somos muito voltados à ação.  Que-
remos fazer mais e servir mais o Pobre.  Muitas
vezes nos esquecemos de rezar, especialmente no
mundo em que a velocidade é a digital (super rápi-
da).  Mas é preciso ter a disciplina de rezar e pedir
ao Espírito Santo que nos guie pelo caminho corre-
to especialmente nas tentações dos desvios.  Mui-

tos santos nos deram o exemplo da oração. São
Vicente de Paulo rezava quatro horas por dia (e ti-
nha tempo para realizar todas as obras que conhe-
cemos).  São (Padre) Pio de Pietrelcina dizia: “reza,
espera e não te preocupes”.  São Bento nos dizia
para “rezar e trabalhar”.    É verdade que necessita-
mos muita fé para deixar de “dedicar tempo a tan-
tas coisas importantes de nossa vida” e simples-
mente ir ao encontro do Senhor na oração.  Eu con-
vidaria você a fazer o exercício: experimente rezar
piamente a Deus, colocando em Suas mãos suas
dificuldades, ajoelhando-se diante Dele com toda a
humildade e dizendo que somente Ele pode fazer o
que não conseguimos e agradecer pelo dom da vida.
O exercício diário da oração efetivamente transfor-
ma a nossa vida e a nossa vocação de vicentinos: é
a melhor forma de buscar a santidade.  A oração
tem o poder de, ao mesmo tempo, dar-nos descan-
so e dar-nos forças para realizar todas estas “coi-
sas importantes de nossa vida”.
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“A seara é grande, mas os trabalhadores são pou-
cos.  Pedi ao dono da seara que mande trabalhado-
res para a sua seara.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segun-
do São Lucas
Naquele tempo,
designou o Senhor setenta e dois discípulos
e enviou-os dois a dois à sua frente,
a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir.
E dizia-lhes:
“A seara é grande, mas os trabalhadores são pou-
cos.
Pedi ao dono da seara
que mande trabalhadores para a sua seara.
Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de
lobos.
Não leveis bolsa nem alforje nem sandálias,
nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho.
Quando entrardes nalguma casa,
dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’.
E se lá houver gente de paz,
a vossa paz repousará sobre eles:
senão, ficará convosco.
Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem,
que o trabalhador merece o seu salário.
Não andeis de casa em casa.
Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem,
comei do que vos servirem,
curai os enfermos que nela houver
e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino de Deus’.
Mas quando entrardes nalguma cidade e não vos
receberem,
saí à praça pública e dizei:
‘Até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos
pés
sacudimos para vós.
No entanto, ficai sabendo:
Está perto o reino de Deus’.
Eu vos digo:
Haverá mais tolerância, naquele dia, para Sodoma
do que para essa cidade”.
Os setenta e dois discípulos voltaram cheios de ale-
gria, dizendo:
“Senhor, até os demónios nos obedeciam em teu
nome”.
Jesus respondeu-lhes:
“Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago.
Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões
e dominar toda a força do inimigo;
nada poderá causar-vos dano.
Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos
obedecem;
alegrai-vos antes
porque os vossos nomes estão escritos nos Céus”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo falam aos vicentinos sobre a ale-
gria da conversão no Senhor.  A conversão na direção do
Senhor crucificado é a fonte de toda a alegria.  Esta conver-
são nos faz ir pelo mundo como missionários.  E Jesus nos
indica claramente que a missão é sair de nós mesmos e ir
ao encontro do outro, sem medo.
A conversão é a fonte de toda a alegria.  No Antigo Testamen-
to, o Profeta Isaías nos diz que devemos viver alegres se
estamos na casa de Deus: “alegrai-vos com Jerusalém, exul-
tai com ela, todos vós que a amais”.  Paulo depois, no Novo
Testamento, define que a Jerusalém é a cruz de Cristo: “lon-
ge de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Nosso Senhor
Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e
eu para o mundo”.  Tanto para o Profeta Isaías, quanto para
Paulo, se vivemos em Cristo e tomamos a Sua cruz, não
necessitamos nos preocupar com mais nada, porque dela
vem toda a nossa alegria e a paz.
Para os vicentinos, esta afirmação significa a necessidade
de estar sempre alegres, no serviço ao Pobre, porque pode-
mos viver e nos converter à cruz de Cristo em cada visita.  A
casa do Pobre é a Jerusalém, o lugar em que reside o Cristo
crucificado.  A visita é, portanto, ao mesmo tempo o lugar de
expressão e de fonte de nossa alegria.  Eu não conheço
nenhum vicentino que vá visitar o Pobre, e O sirva e que saia
da visita triste: saímos todos com a certeza de que vimos o
próprio Cristo.  E não nos alegramos pelo que fazemos, mas
porque nos colocamos mais perto do Senhor, como Jesus diz
no evangelho do domingo: “não vos alegreis porque os espí-
ritos vos obedecem; alegrai-vos antes porque os vossos no-
mes estão escritos nos Céus”.
A conversão nos leva à missão.  No Evangelho, Jesus manda
setenta e dois discípulos, “dois a dois à Sua frente, a todas
as cidades e lugares aonde Ele havia de ir”.  Que orgulho
para eles ir antes de Jesus e preparar o Seu caminho, avi-
sando que Jesus ia chegar logo.
Como vicentinos, sempre que vamos em visita à casa do
Pobre, estamos preparando a visita de Cristo nesta casa.
Não nos equivoquemos: somos os que preparam o caminho
do Senhor na vida de nossos assistidos!  E isto é motivo de
muita alegria e orgulho para nós: com nosso exemplo, com
nossas palavras e com o pão que levamos, dizemos ao as-
sistido que ele também deve ficar alegre, porque a “paz do
Cristo vai entrar em sua casa” através de nós.
Não temos que ter medo de ser missionários; Cristo vai co-
nosco.  A fé de que somos escolhidos e enviados por Cristo
destrói todo o medo: “dei-vos o poder de pisar serpentes e
escorpiões e dominar toda a força do inimigo; nada poderá
causar-vos dano”.
No Evangelho, Jesus diz claramente aos discípulos como têm
que missionar.  É quase que um “manual de procedimento
vicentino” o que Ele nos ensina.
· “não leveis bolsa nem mochila nem sandálias”: não deve-
mos esperar nada em troca, deixemos nossas expectativas
pelo caminho;
· “não vos demoreis a saudar alguém pelo caminho”: deve-
mos enfocar em nossa missão, na visita;
· “quando entrardes nalguma casa, dizei primeiro ‘paz a esta
casa’, e se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará
sobre eles, senão, ficará convosco”: levemos a alegria e a
paz e as mesmas nos serão dadas na saída;
· “ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o
trabalhador merece o seu salário”: nossa recompensa é o
que aprendemos do Pobre que servimos;
· “não andeis de casa em casa”: nossa missão é melhorar a
vida da família assistida que Deus nos deu como presente,
de forma individual, pessoal e íntima;
· “curai os enfermos que houver na casa”: Deus nos dá o
poder de cura e de conversão;
· dizei a quem visitarem: “está perto de vós o reino de Deus”:
não nos esqueçamos de deixar a mensagem de que as pes-
soas daquela família que visitamos especificamente, são fi-
lhas de Deus e merecem a salvação;
· se não vos escutarem, “sacudi o pó das vossas sandálias”:
não fiquemos tristes se não realizamos tudo para os nossos
Pobres; Deus completa o que não conseguimos realizar.
Finalmente, é necessário pedir insistentemente ao Senhor
que mande novos vocacionados para o serviço ao Pobre.  É
Jesus quem escolhe e capacita os escolhidos: “a seara é
grande, mas os trabalhadores são poucos; pedi ao dono da
seara que mande trabalhadores para a sua seara.”
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“Quem é o meu próximo?”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Lucas
Certa ocasião, um perito na lei se levantou para por
Jesus à prova e lhe perguntou:
“Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eter-
na?”
“O que está escrito na Lei?”, respondeu Jesus. “Como
você a lê?”
Ele respondeu:
“‘Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo
o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como a si
mesmo’”.
Disse Jesus: “Você respondeu corretamente. Faça isso,
e viverá”.
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: “E
quem é o meu próximo?”
Em resposta, disse Jesus: “Um homem descia de Jeru-
salém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltan-
tes.
Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se fo-
ram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sa-
cerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado.
E assim também um levita; quando chegou ao lugar e
o viu, passou pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde
se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade
dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando ne-
las vinho e óleo.
Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o
para uma hospedaria e cuidou dele.
No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe
disse:
‘Cuide dele. Quando eu voltar lhe pagarei todas as des-
pesas que você tiver’.
“Qual destes três você acha que foi o próximo do ho-
mem que caiu nas mãos dos assaltantes?”
“Aquele que teve misericórdia dele”, respondeu o peri-
to na lei.
Jesus lhe disse: “Vá e faça o mesmo”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
A reflexão das leituras deste domingo se concentrará
sobre o Evangelho.  A “Parábola do Bom Samaritano”
é de uma riqueza vicentina imensa.  Aliás, atrás do
túmulo de Ozanam na Igreja do Carmo, em Paris, exis-
te uma pintura que retrata exatamente esta parábola,
porque Ozanam é o exemplo do Bom Samaritano!
Há pelo menos três mensagens vicentinas na Parábo-
la.  Em primeiro lugar, Deus nos salva por nossa mise-
ricórdia.  Depois, Jesus nos define que misericórdia
significa ir ao encontro do próximo e entregar-se com-
pletamente a seu serviço.  Finalmente, Jesus define
quem é o próximo que devemos servir: qualquer pes-
soa que se coloca em nosso caminho.
Deus nos salva por nossa misericórdia.  No Evangelho,
o doutor da lei faz a pergunta direta: “que tenho que
fazer para receber como herança a vida eterna?”  Ape-
sar de o doutor da lei ter feito a pergunta para provocar
a Jesus, esta é uma questão fundamental para a nos-
sa vida.  É uma indagação que está na essência da
vocação vicentina.  Antes mesmo de formar a primeira
Conferência de Caridade, Ozanam e seus amigos já
buscavam a sua salvação!
A Parábola do Bom Samaritano mostra aos vicentinos
que estamos no caminho certo.  Depois de contar so-
bre os três que passaram pelo Pobre que fora assalta-
do e espancado pelos ladrões, Jesus tem um diálogo
curto mas belíssimo.  Pergunta ao doutor da lei: “qual
destes três te parece ter sido o próximo daquele ho-
mem que caiu nas mãos dos salteadores?”  O doutor
da lei responde: “o que teve compaixão dele.”  E Jesus
completa: “então vai e faz o mesmo.”   Parece que
Jesus fala para nós, vicentinos!
Misericórdia significa ir ao encontro do próximo e en-

tregar-se completamente a seu serviço.  Repare que
Jesus fala principalmente de compaixão.  O primeiro
passo para a misericórdia não é a ação, mas o senti-
mento da compaixão.  É preciso ser movido pelo senti-
mento para ser misericordioso, porque misericórdia
significa literalmente “sentir a miséria do outro no co-
ração”.
O segundo passo é a ação atenciosa.  Repare nova-
mente o que faz o bom samaritano, segundo a descri-
ção de Jesus.  “Aproximou-se, limpou-lhe as feridas
colocando azeite e vinho, colocou-o sobre o seu ani-
mal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.  No
dia seguinte, tirou duas moedas, deu-as ao dono da
estalagem e disse: ́ trata bem dele; e o que gastares a
mais eu te pagarei quando voltar’.”  Como vicentinos,
sabemos que a ação caridosa deve ser seguida da
atenção.  Quantas vezes saímos da casa do assistido
e continuamos a pensar em como ajudá-lo, levando os
seus problemas para a reunião da Conferência!
“Quem é o meu próximo?”   A segunda indagação do
doutor da lei é tão intrigante e fundamental quanto a
primeira.  Quem deve ser o nosso assistido que deve-
mos servir?  Repare que o homem assaltado “apare-
ceu no caminho” do bom samaritano.  Da mesma for-
ma, como vicentinos, sabemos que os assistidos são
colocados em nosso caminho por Deus: são uma gra-
ça e não um fardo!  Por isso, devemos tratá-los com
atenção redobrada!
Termino, voltando a um detalhe da pergunta acima que
Jesus faz ao doutor da lei: “qual destes três te parece
ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos
dos salteadores?”  O conceito de “próximo” para Je-
sus é duplo: vale tanto para o que é servido quanto
para o que serve.  Como vicentinos, sabemos que na
relação com o Pobre, Ele é nosso próximo, mas nós
somos o próximo Dele: ao mesmo tempo em que Deus
nos pede para que O sirvamos, oferece a nós a possi-
bilidade de ser servido e transformado pelo Pobre.  Esta
mística vicentina é muito especial!
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“Alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós e
completo na minha carne o que falta à paixão de Cris-
to, em benefício do seu corpo que é a Igreja”.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou em certa povoação
e uma mulher chamada Marta recebeu-O em sua casa.
Ela tinha uma irmã chamada Maria,
que, sentada aos pés de Jesus,
ouvia a sua palavra.
Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço.
Interveio então e disse:
“Senhor, não Te importas
que minha irmã me deixe sozinha a servir?
Diz-lhe que venha ajudar-me”.
O Senhor respondeu-lhe:
“Marta, Marta,
andas inquieta e preocupada com muitas coisas,
quando uma só é necessária.
Maria escolheu a melhor parte,
que não lhe será tirada”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
Nas leituras deste domingo, Deus nos mostra a neces-
sidade de nos identificar com Ele em tudo o que faze-
mos.  Em particular, quando estamos muito ocupados
com o que parece fundamental, é aí que devemos re-
fletir se não estamos nos esquecendo do essencial: a
presença de Deus em nós.
No famoso Evangelho da visita de Jesus à casa de
Marta e Maria, passam-se alguns eventos muito inte-
ressantes.  Jesus vai ao encontro delas, em sua casa.
É Jesus querendo entrar no nosso coração, compreen-
dendo nossas diferenças.  Marta se preocupa com a
organização da casa; e Maria fica com Jesus.  Quantas
vezes isso acontece na nossa vida?  Em particular,
quando estamos muito (pre)ocupados com o nosso

futuro, com a competição no trabalho ou na escola,
com o nosso status social, com tantas outras coisas.
Repare que Jesus não diz a Marta que ela está errada
em se ocupar com a preparação da casa e da comida
para recebê-Lo!  Ele simplesmente diz a ela que Maria
ficou com a melhor parte que é dedicar seu tempo a
Ele.  Jesus sabe que tudo é importante na nossa vida.
A questão é definir prioridades e dedicar tempo a elas.
Às vezes, temos que nos preocupar com as coisas do
mundo e outras vezes, temos que nos dedicar à ora-
ção e às obras de misericórdia.  A vocação do cristão e
do vicentino é reconhecer a presença de Jesus dentro
de nós nas duas situações. É mais fácil falar com Je-
sus quando estamos rezando e isolados das “coisas
do mundo”.  Mais difícil é falar com Ele quando esta-
mos no trabalho, nos momentos sociais, no lazer: nes-
tes momentos, nos esquecemos que nossa vocação é
servir sempre e a todos, porque Deus está no nosso
próximo.
Mais difícil ainda é aceitar com alegria que o sofrimen-
to é a doação sublime ao próximo, através do próprio
Cristo.  Na segunda leitura (de São Paulo aos Colos-
senses), ele nos diz: “alegro-me com os sofrimentos
que suporto por vós e completo na minha carne o que
falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo que
é a Igreja”.
Portanto, quer sejamos Marta, quer sejamos Maria, quer
visitemos o Pobre, quer soframos, quer nos alegremos,
tudo é motivo para aumentar nossa intimidade com
Deus que já reside dentro de nós.
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“Perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós
perdoamos a todo aquele que nos ofende.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Lucas
Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lu-
gar.
Ao terminar, disse-Lhe um dos discípulos: “Senhor, en-
sina-nos a orar, como João Batista ensinou também os
seus discípulos”.
Disse-lhes Jesus: “Quando orardes, dizei:
‘Pai,
santificado seja o vosso nome;
venha o vosso reino;
dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência;
perdoai-nos os nossos pecados,
porque também nós perdoamos a todo aquele que nos
ofende;
e não nos deixeis cair em tentação’”.
Disse-lhes ainda:
“Se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir a
sua casa à meia-noite, para lhe dizer:
‘Amigo, empresta-me três pães, porque chegou de via-
gem um dos meus amigos e não tenho nada para lhe
dar’.
Ele poderá responder lá de dentro: ‘Não me incomo-
des; a porta está fechada, eu e os meus filhos esta-
mos deitados
e não posso levantar-me para te dar os pães’.
Eu vos digo: se ele não se levantar por ser amigo, ao
menos, por causa da sua insistência,
levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo de que precisa.
Também vos digo: pedi e vos será dado; procurai e
encontrareis; batei à porta e ela vos será aberta.
Porque quem pede recebe; quem procura encontra e a
quem bate à porta, abrir-se-á.
Se um de vós for pai e um filho lhe pedir peixe, em vez
de peixe dar-lhe-á uma serpente?
E se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião?
Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos
vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu
dará o Espírito Santo àqueles que Lhe pedem!”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
Neste domingo, as leituras nos fazem refletir sobre o
poder da oração e do perdão juntos.  O Evangelho é o
texto famoso sobre a declaração do “Pai-Nosso” como
oração que o “próprio cristo nos ensinou”.  Podería-

ESPECIAL: ESTUDO BÍBLICO VICENTINO 05



mos escrever muitos livros somente sobre esta belís-
sima oração que se tornou universal mesmo para os
que não necessariamente acreditam no Cristo.  Mas
esta complementar dupla “oração-e-perdão” é tão im-
portante que devemos dedicar um tempo especial a
ela.
A oração não é apenas um pedido ou uma ação de
graças, mas sim, um processo de conversão.  Na pri-
meira leitura, Abraão insiste em sua súplica a Deus
para que salve Sodoma da destruição se houver pelo
menos um justo na cidade, para que “os justos não
paguem pelos pecadores”.  É uma súplica humana mi-
sericordiosa (porque Abraão pede pelos outros, os jus-
tos de Sodoma) e insistente que é correspondida com
uma resposta divina misericordiosa e paciente.  No
Evangelho, Jesus diz claramente: “pedi e vos será dado,
procurai e encontrareis, batei à porta e ela vos será
aberta; porque quem pede recebe, quem procura en-
contra, e a quem bate à porta, abrir-se-á”.
Na maioria das vezes que rezamos, queremos que tudo
aconteça do jeito que queremos e quando queremos.
É o normal da natureza humana ansiosa.  É normal
porque sabemos que Deus sempre nos escuta: somos
um pouco “mimados” por Deus.  No entanto, Jesus
oferece uma outra função para a nossa oração: a capa-
cidade de nos transformarmos (convertermos) através
do próprio processo de orar.  Por isso, devemos contar
com “o tempo de Deus”: porque Ele nos fala enquanto
falamos com Ele. Ele nos fala de forma paciente e mi-
sericordiosa, em particular, quando nossa súplica é
misericordiosa e insistente.
Como vicentinos, sabemos que não devemos “dar o
peixe de forma fácil” aos assistidos, porque nossa ação
deve “ensiná-los a pescar”.  O mesmo acontece co-
nosco: a misericórdia divina é tão perfeita que Deus
nos transforma com a oração, forçando-nos a ir no mais
íntimo de nós, buscando o bem e a força que está lá
dentro de nosso coração.  Quando nos damos conta
disso, nossa oração deixa de ser simplesmente uma
súplica para ser um diálogo de misericordiosos entre
Deus e nós.
Só pode perdoar quem passou pela experiência de ser
perdoado.  Por isso, Jesus insiste que devemos pedir
a Deus que nos “perdoe os nossos pecados, porque
também nós perdoamos a todo aquele que nos ofen-
de”.  Não é uma exigência de troca de bondades, do
tipo “Deus só perdoa se você perdoar os outros”.  Deus
é muito superior a nós para depender de nossa atitude
para nos escutar.
Na verdade, novamente, Jesus nos propõe que o per-
dão seja também um processo de transformação (con-
versão) nossa: é, uma vez mais, o Espírito Santo dan-
do-nos a oportunidade de “crescer” com a relação com
Deus.  Se nós perdoamos o próximo que nos ofende,
saberemos valorizar muito mais o perdão que Deus
nos dá.  Ao mesmo tempo, o perdão de Deus nos per-
mite experimentar o sentimento de ser perdoado, o
que nos facilita para que também perdoemos o próxi-
mo.
Da mesma forma que ocorre com a oração, quando
nos damos conta disso, nosso perdão deixa de ser
simplesmente um ato de bondade para ser um diálogo
de misericordiosos entre Deus e nós.
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“Fazei morrer o que em vós é terreno: imoralidade, im-
pureza, paixões, maus desejos e avareza, que é uma
idolatria”.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Lucas
Naquele tempo,
alguém, do meio da multidão, disse a Jesus:
“Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comi-
go”.
Jesus respondeu-lhe:
“Amigo, quem Me fez juiz ou árbitro das vossas parti-
lhas?”
Depois disse aos presentes:

“Vede bem, guardai-vos de toda a avareza:
a vida de uma pessoa não depende da abundância
dos seus bens”.
E disse-lhes esta parábola:
“O campo dum homem rico tinha produzido excelente
colheita.
Ele pensou consigo:
‘Que hei de fazer,
pois não tenho onde guardar a minha colheita?
Vou fazer assim:
Deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros
maiores,
onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens.
Então poderei dizer a mim mesmo:
Minha alma, tens muitos bens em depósito para lon-
gos anos.
Descansa, come, bebe, regala-te’.
Mas Deus respondeu-lhe:
‘Insensato! Esta noite terás de entregar a tua alma.
O que preparaste, para quem será?’
Assim acontece a quem acumula para si,
em vez de se tornar rico aos olhos de Deus”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo justificam a virtude vicenti-
na da mortificação.  Apesar de parecer um nome um
pouco feio, São Vicente definia mortificação (uma das
suas cinco virtudes fundamentais) como a negação:
dos sentidos exteriores (visão, olfato, paladar, tato e
audição), dos sentidos interiores (entendimento, me-
mória e vontade), e das paixões paradoxais da alma
(especialmente amor/ódio, esperança/desespero). Em
outras palavras, a mortificação visa o desapego das
coisas pela dedicação de nossa atenção a Deus.
Lendo a Epístola de São Paulo aos Colossenses, ve-
mos que Vicente de Paulo estava certo ao nomear a
virtude de “mortificação”.  Paulo nos motiva a “fazer
morrer o que em vós é terreno: imoralidade, impureza,
paixões, maus desejos e avareza, que é uma idola-
tria”.
As leituras nos trazem pelo menos três formas práti-
cas de viver a mortificação: não devemos viver na vai-
dade; (2) é importante manter nossa mente nas coisas
de Deus; e (3) devemos dar à riqueza material o seu
real valor (não sendo avarentos).
A vaidade é um vício vazio e muito tentador.  A leitura
do Eclesiástico nos diz: “vaidade das vaidades: tudo é
vaidade”.  De fato, a tentação de acreditar que o que
construímos e somos vem somente de nosso esforço
é muito destrutiva.  Quantas pessoas passam toda a
vida buscando a perfeição em tudo o que fazem, confi-
ando somente em sua própria capacidade e são infeli-
zes!  De fato, em particular entre os jovens de classe
média (e alta), é cada vez mais comum a existência da
depressão porque não são “populares”, ou porque não
conseguem riqueza ou poder ou glória como consegui-
ram seus pais!  Se cada um de nós tiver a perspectiva
de que o que somos e temos é resultado em grande
medida do dom de Deus para nós, passaremos a co-
nhecer melhor nossas limitações e, portanto, seremos
mais felizes.
Como vicentinos, visitantes dos Pobres, sabemos que
Deus nos dá o privilégio de servi-los.  Tudo o que so-
mos e temos deve ser analisado com sabedoria, como
diz o mesmo texto do Eclesiastes: “quem trabalhou
com sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo a
outro que nada fez.”
A verdadeira felicidade se obtém mantendo a mente
nas coisas de Deus.  São Paulo nos diz na Epístola
aos Colossenses: “aspirai às coisas do alto, onde Cristo
está sentado à direita de Deus.   Afeiçoai-vos às coi-
sas do alto e não às da terra.”  Colocar nossa esperan-
ça exclusivamente nas “coisas da terra” nos frustra
porque a “terra” nos exige mais; exige que tenhamos
mais dinheiro, poder e glória.  Mas Deus não nos fez
para isso!  Ele quer sim, que tenhamos dinheiro, poder
e glória, mas não para viver em função deles: eles
existem para nos servir e não para que os sirvamos.
Como vicentinos, sabemos que Deus tem um plano
para cada um de nós.  È necessário que rezemos para
conhecê-lo e vivamos para alcançá-lo.  Sinceramente,
não conheço ninguém que seja infeliz porque põe seus
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planos e ações nas mãos de Deus, mas conheço mui-
tas pessoas que não são felizes porque confiam ape-
nas no que a “terra” valoriza.
Devemos dar à riqueza o seu devido valor e não ser
avarentos.  Esta terceira forma de viver a mortificação
é complementar às anteriores.  Jesus não nos diz que
não devemos ser ricos!  A riqueza material nos motiva
ao trabalho, ao aprimoramento da cultura e ao desen-
volvimento humano.  Não pode haver desenvolvimento
humano sem riqueza!
Jesus pede que não queiramos o que não nos perten-
ce e nem que sejamos escravos do ter sem medida.
Quando alguém pergunta a Ele, no Evangelho, “mes-
tre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo”,
Ele reage duramente.  E conta a parábola do homem
rico que pensa que seu dinheiro o faria imortal.  Nem
os bens materiais nem a vida nos pertencem: ambos
são dons de Deus.
A proximidade da pobreza que nos possibilita a voca-
ção vicentina, faz-nos valorizar nossa capacidade de
ter mais, estudar mais, trabalhar mais.  Mas não no
sentido de ser escravo de nossa capacidade, ou de
nosso estudo ou de nosso trabalho: nosso esforço deve
ser feito para que sejamos capazes de melhor cons-
truir a justiça no meio em que atuamos, estudamos e
trabalhamos.
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“A quem muito foi dado, muito será exigido; a quem
muito foi confiado, mais se lhe pedirá

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Não
temas, pequenino rebanho,
porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o
que possuís e dai-o em esmola.
Fazei bolsas que não envelheçam, um tesouro inesgo-
tável nos Céus, onde o ladrão não chega nem a traça
rói.
Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará tam-
bém o vosso coração.
Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas.
Sede como homens que esperam o seu senhor voltar
do casamento, para lhe abrirem logo a porta, quando
chegar e bater.
Felizes esses servos, que o senhor, ao chegar, encon-
trar vigilantes.
Em verdade vos digo: cingir-se-á e mandará que se sen-
tem à mesa e, passando diante deles, os servirá.
Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se
assim os encontrar.
Compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que
hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa.
Estai vós também preparados, porque na hora em que
não pensais virá o Filho do homem”.
Disse Pedro a Jesus: “Senhor, é para nós que dizes
esta parábola, ou também para todos os outros?”
O Senhor respondeu: “Quem é o administrador fiel e
prudente que o senhor estabelecerá à frente da sua
casa,
para dar devidamente a cada um a sua ração de trigo?
Feliz o servo a quem o senhor, ao chegar, encontrar
assim ocupado.
Em verdade vos digo que o porá à frente de todos os
seus bens.
Mas se aquele servo disser consigo mesmo: ‘o meu
senhor tarda em vir’;
e começar a bater em servos e servas, a comer, a
beber e a embriagar-se,
o senhor daquele servo chegará no dia em que menos
espera e a horas que ele não sabe;
ele o expulsará e fará que tenha a sorte dos infiéis.
O servo que, conhecendo a vontade do seu senhor,
não se preparou ou não cumpriu a sua vontade, levará
muitas vergastadas.
Aquele, porém, que, sem a conhecer, tenha feito ações
que mereçam vergastadas, levará apenas algumas.
A quem muito foi dado, muito será exigido; a quem
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muito foi confiado, mais se lhe pedirá”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
A palavra-chave das leituras deste domingo é esperan-
ça.  Em sua Carta aos Hebreus, Paulo faz uma descri-
ção belíssima do exemplo de esperança que foi Abraão
e sua família: a ele, Deus fez promessas muito impor-
tantes.  Primeiro, foi prometido a ele uma nova terra e
ele “partiu para uma terra que viria a receber como
herança”.  Depois, mesmo sendo Abraão já idoso, foi
prometido a ele que ele teria “descendentes tão nume-
rosos como as estrelas do céu”.
Posteriormente, Paulo diz que Abraão partiu para a ter-
ra prometida, mas nunca viu as promessas serem efe-
tivadas: ele “morreu na fé”.  Portanto, Abraão foi o
exemplo de quem nunca viveu para este mundo, mas
somente para a vida eterna.  O mesmo fez a sua famí-
lia, que, igualmente, foi um exemplo de esperança.
Como vicentinos, às vezes não nos damos conta de
que nossa missão (a visita e a luta pela justiça) não
são feitas para a nossa vida.  Quantos vicentinos aju-
dam famílias de assistidos e não vivem para vê-las
transformadas, melhoradas.  Ou, quantos começam
projetos de obras de caridade e não chegam a vê-las
terminadas!
Por um lado, este é o desafio de todo o profeta, de
todo o santo, de todo o empreendedor da caridade.
Por outro, se olharmos pelo lado da esperança, é uma
oportunidade de ter o sabor da vida eterna, ainda nes-
ta vida.
Quando escutamos Jesus no Evangelho dizer “estai
vós também preparados, porque na hora em que não
pensais virá o Filho do homem”, podemos pensar que
Ele falava da parusia (fim do mundo).  Mas a nossa
morte é também este momento.  “Vir o Filho do Ho-
mem”, significa que veremos a Deus face a face.
Por isso, é necessário estar preparados para quando
Ele vier nos chamar.  E a forma de se preparar é ter a
mente e o coração na vida eterna, com os pés nesta
vida.  Esta é uma fórmula de felicidade sem limite,
porque tudo passa a ter sentido na nossa vida.  Paulo
rezava para que o dia do seu “encontro definitivo com
o Cristo” chegasse logo.
Definitivamente, deve ser uma experiência espetacular
poder ver o Cristo, Aquele com quem nós passamos a
vida falando na oração, Aquele com quem compartilha-
mos nossa visita vicentina, Aquele que nos escuta todo
o tempo e Aquele a quem agradecemos quando so-
mos ouvidos.  As leituras deste domingo nos convidam
a vislumbrar esta experiência ainda aqui na terra.
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“Eu vim trazer o fogo à terra e que quero Eu senão que
ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou
ansioso até que ele se realize.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
“Eu vim trazer o fogo à terra e que quero Eu senão que
ele se acenda?
Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que
ele se realize.
Pensais que Eu vim estabelecer a paz na terra?  Não.
Eu vos digo que vim trazer a divisão.
A partir de agora, estarão cinco divididos numa casa:
três contra dois e dois contra três.
Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o
pai,
a mãe contra a filha e a filha contra a mãe,
a sogra contra a nora e a nora contra a sogra”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
O Evangelho deste domingo é muito intrigante.  Jesus
está a caminho de Jerusalém, onde ia passar por sua
paixão, morte e ressurreição.  Temos a impressão de
que Jesus fala com ira.  Ele diz algumas frases duras e
talvez um pouco difíceis de entender.
Jesus diz que veio “trazer o fogo à terra”.  No Antigo e
Novo Testamentos, o fogo tem diversos sentidos.  Mas

o mais importante no Novo Testamento, é o do fogo
que purifica e transforma. O fogo purifica porque é ca-
paz de separar metais que estão misturados: ao sepa-
rá-los, faz com que cada metal retorne à sua pureza
original.  Portanto, o fogo nos faz voltar ao mais íntimo
e puro de nós mesmos. É aí que o fogo do Espírito
Santo está: onde nós somos nós mesmos, sem ne-
nhuma mistura com o que necessitamos mostrar aos
outros que somos, sem nenhuma mancha que o mun-
do nos impõe.
Mas o fogo também transforma.  Ele muda a forma dos
materiais, derretendo-os e fazendo-os novos.  É isso o
que o fogo do Espírito Santo faz também conosco: nos
dá uma nova forma, uma conversão (nova versão de
nós mesmos).
Como vicentinos, sabemos que o Espírito Santo está
presente em particular nos Pobres que servimos.  E
Ele nos purifica e nos transforma.  Com o Pobre, pode-
mos ser puros, podemos ser nós mesmos.  Ao mesmo
tempo, quando vamos à casa do Pobre, saímos trans-
formados, convertidos.
Jesus também diz no Evangelho que ele tem “de rece-
ber um batismo e está ansioso para que ele se reali-
ze”.  O batismo é a sua passagem, sua paixão, morte
e ressurreição.  E o sinal do batismo é a água.  A água
penetra em todos os lugares: em uma inundação, não
há lugar onde a água não penetre, a menos que haja
uma parede muito forte.   Simbolicamente, então, dife-
rente do fogo, a água do batismo pode penetrar em
nossas entranhas, no nosso íntimo.  Para percebê-la,
basta que não criemos uma parede muito forte.  Nova-
mente, é o Espírito Santo indo dentro de nós para nos
transformar: a paixão, morte e ressurreição de Jesus
são esta água que toma conta de nossas entranhas e
nos converte.  Depois dela, já não somos os mesmos,
porque somos “inundados” pelo amor de Deus, pelo
Espírito Santo.
Finalmente, Jesus nos faz uma pergunta muito intri-
gante: “pensais que Eu vim estabelecer a paz na ter-
ra?” E segue dizendo que veio trazer a divisão: “o pai
contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha
e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora
contra a sogra”.  Que difícil entender o que Jesus quer
dizer!
O conceito de paz que nós como pessoas humanas
temos (e que, em particular, se tinha no tempo de Je-
sus) é o de um equilíbrio baseado no medo, ou uma
ordem que o mais forte impõe ao mais fraco (“pax ro-
mana”, imposta pelas armas romanas).   Jesus vem
nos dizer que a paz tem que ser obra da justiça e,
portanto, ultrapassa este conceito de dominação e
medo.  Para construir a justiça, temos que fazer con-
quistas e, portanto, temos que ser contra as estrutu-
ras dominadoras, sem medo.  A paz de Cristo é, na
realidade, fruto do amor, mas de um amor desconcer-
tante pelas suas exigências: devemos inclusive “amar
os nossos inimigos”, como Ele nos diz no Evangelho.
Como vicentinos, sabemos que a justiça para os Po-
bres é uma conquista.  É parte de nossa vocação aju-
dá-Los para que encontrem a sua dignidade de pesso-
as humanas e de filhos de Deus.  Não é uma paz con-
quistada com armas, mas com amor, com a palavra e
com o exemplo.  Se estamos inundados pela água do
Batismo e transformados pelo fogo do Espírito Santo,
seremos fortes o suficiente para dar sentido à nossa
vida e estabelecer no mundo a paz que o Cristo nos
pede.
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“Há últimos que serão dos primeiros e primeiros que
serão os últimos.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Lucas
Naquele tempo,
Jesus dirigia-Se para Jerusalém
e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava.
Alguém Lhe perguntou:

“Senhor, são poucos os que se salvam?”
Ele respondeu:
“Esforçai-vos por entrar pela porta estreita,
porque Eu vos digo
que muitos tentarão entrar sem o conseguir.
Uma vez que o dono da casa se levante e feche a
porta,
vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo:
‘Abre-nos, senhor’;
mas ele responder-vos-á: ‘Não sei donde sois’.
Então começareis a dizer:
‘Comemos e bebemos contigo
e tu ensinaste nas nossas praças’.
Mas ele responderá:
‘Repito que não sei donde sois.
Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquida-
de’.
Aí haverá choro e ranger de dentes,
quando virdes no reino de Deus
Abraão, Isaac e Jacob e todos os Profetas,
e vós serdes postos fora.
Hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul,
e sentar-se-ão à mesa do reino de Deus.
Há últimos que serão dos primeiros
e primeiros que serão os últimos”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
“Há últimos que serão dos primeiros e primeiros que
serão os últimos”. Sempre que eu escuto estas pala-
vras de Jesus, eu me lembro da história de alguns
santos da Igreja. Quantos deles foram considerados
os “últimos” em suas vidas! Pedro e Paulo foram pre-
sos, crucificados, decapitados. Jesus foi crucificado,
exposto a humilhações e só foi reconhecido fisicamen-
te como ressuscitado e vencedor da morte, pelos seus
discípulos.  Sempre falamos em nossas reflexões de
São Vicente e dos santos vicentinos. Hoje, gostaria de
refletir sobre São Francisco de Assis, aquele que, em
sua vida, foi considerado pelos homens um fracassa-
do, um “último”; e, por demonstrações divinas, tornou-
se um “primeiro”.  Ele é uma expressão das leituras
deste domingo.
São Francisco largou a sua carreira de comerciante e
abriu mão de sua herança: ele preferiu “entrar pela
porta estreita”.   Imaginem se, nos dias de hoje, um
jovem rico decide abrir mão de sua riqueza e literal-
mente “ficar nu” diante das pessoas.  Seria considera-
do um louco e um fracassado: as pessoas diriam dele
que “não tem muito jeito para nada, nem para negóci-
os”.
São Francisco decidiu que o sentido de sua vida era
evangelizar com palavras e com o exemplo. Ele foi um
dos “sobreviventes enviados (...) para que anunciem a
glória de Deus entre as nações”, como indica o Livro
de Isaías.  Novamente, foi considerado um fracassa-
do: houve um tempo em que ninguém escutava a sua
pregação e ele passou a falar aos pássaros.
São Francisco foi humilde, mas audacioso.  Em um
tempo (século 13) em que o Papa e a Igreja eram criti-
cados por se misturar com o poder, com o luxo e com
o materialismo, caminhou até Roma com seus poucos
seguidores para pedir pessoalmente ao Papa que sua
congregação fosse autorizada a pregar o Evangelho.
Para surpresa dele, o Papa o recebeu como um profe-
ta: Francisco conseguia ver e resgatar o que existia de
bom no interior das pessoas!
Em sua fraqueza, Francisco vê a sua congregação per-
der o “espírito primitivo”.  Ao retornar de sua viagem,
quase morto pelo cansaço e pela doença, é “traído”
por seus irmãos e retirado da liderança da congrega-
ção que fundara.  Este é, talvez, o momento em que
São Francisco mais parecia estar “fracassado” aos
olhos dos homens: imagine se você fosse expulso ou
questionado pela Conferência Vicentina que você mes-
mo fundou!  Em um exemplo contundente da Carta aos
Hebreus de que “o Senhor corrige aquele que ama”,
Francisco não luta para resgatar a posição que era sua:
simplesmente se abandona nas mãos do Senhor em
oração eremítica.  É um novo momento de desapego
Franciscano (o primeiro foi o abandono dos bens e a
nudez).  Neste momento, Deus dá a ele os sinais das
chagas de Cristo, que são marcados em suas mãos,
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pés e lado: foi a primeira vez que isso aconteceu.   Toda
a vida de Francisco e, em particular, este milagre, foi
uma demonstração clara de que ele foi um “último” que
se transformou no “primeiro”.
Como vicentinos, às vezes somos considerados um “fra-
casso”, porque abandonamos as coisas do mundo e
vamos ao encontro dos Pobres ou defendemos a Sua
justiça, enquanto o “bom senso” nos levaria a dedicar
nosso tempo a ganhar mais dinheiro, poder ou glória.
São momentos de profundo conteúdo evangélico.  Nes-
tes momentos, somente a relação direta com o Espírito
Santo que está dentro de nós pode “marcar nossa vida
com as chagas do Cristo”, fazendo com que nos sinta-
mos os “últimos” do mundo e os “primeiros” de Deus.
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“Quem se exalta será humilhado e quem se humilha
será exaltado”.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São
Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou, a um sábado,
em casa de um dos principais fariseus
para tomar uma refeição.
Todos O observavam.
Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros
lugares,
Jesus disse-lhes esta parábola:
“Quando fores convidado para um banquete nupcial,
não tomes o primeiro lugar.
Pode acontecer que tenha sido convidado
alguém mais importante que tu;
então, aquele que vos convidou a ambos, terá que te
dizer:
‘Dá o lugar a este’;
e ficarás depois envergonhado,
se tiveres de ocupar o último lugar.
Por isso, quando fores convidado,
vai sentar-te no último lugar;
e quando vier aquele que te convidou, dirá:
‘Amigo, sobre mais para cima’;
ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados.
Quem se exalta será humilhado
e quem se humilha será exaltado”.
Jesus disse ainda a quem O tinha convidado:
“Quando ofereceres um almoço ou um jantar,
não convides os teus amigos nem os teus irmãos,
nem os teus parentes nem os teus vizinhos ricos,
não seja que eles por sua vez te convidem
e assim serás retribuído.
Mas quando ofereceres um banquete,
convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos;
e serás feliz por eles não terem com que retribuir-te:
ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo tratam de uma das cinco vir-
tudes vicentinas: a humildade. Para São Vicente, humil-
dade significa o reconhecimento de que tudo de bom
que temos vem de Deus.  Portanto, humildade não sig-
nifica sempre se colocar em uma posição de timidez, ou
de apatia.  Humildade quer dizer que devemos utilizar
todo o nosso conhecimento, nossas competências, nos-
sa condição social ou profissional para fazer o bem,
mas sempre considerar que nosso conhecimento, nos-
sas competências e nossa condição social ou profissio-
nal são dons de Deus.
Quando somos bem-sucedidos, é Deus quem nos aju-
da.  Eu reparo em mim que sempre busco a Deus na
oração quando necessito de alguma coisa, mas quando
a recebo, muitas vezes me esqueço de agradecer a Ele.
É como se passasse a pensar que “não era uma coisa
tão difícil assim de conseguir”.
Se passamos a dedicar a Deus cada sucesso, nos sen-
timos muito melhor, porque percebemos o quanto so-
mos importantes para Deus e o quanto Ele nos “mima”.
É uma sensação muito agradável sentir-se amado por

Deus nas pequenas e nas grandes conquistas.  O senti-
mento de ser amado nos leva a perder o medo de en-
frentar novas dificuldades, de lutar por novas conquis-
tas.
E isto vale tanto para coisas materiais quanto para êxi-
tos não materiais. Se aceitamos que os bens materiais
são um presente de Deus, estamos prontos a “viver
como se não os tivéssemos” (como nos diz São Paulo)
e oferece-os de forma livre ao serviço Dele nos irmãos
(como fazem os vicentinos).  Ao mesmo tempo, se con-
quistamos um prêmio ou nos dão importância por algo,
e os aceitamos como presentes de Deus, tomamos cons-
ciência de que nunca estamos sós: Ele sempre estará
conosco.
Quando nos exaltam, é a Deus que devemos dar crédi-
to.  Interessante o que Jesus fala sobre o banquete.
“Quando fores convidado para um banquete nupcial, não
tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido
convidado alguém mais importante que tu; então, aque-
le que vos convidou a ambos, terá que te dizer: ‘Dá o
lugar a este’; e ficarás depois envergonhado, se tiveres
de ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convida-
do, vai sentar-te no último lugar; e quando vier aquele
que te convidou, dirá: ‘amigo, sobre mais para cima’;
ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados.”
Repare que Jesus não diz que não devemos aceitar uma
exaltação ou uma importância que nos dão.  Não!  Ele
diz que devemos ser sábios e esperar que os outros
reconheçam nossa importância.  Humildade é isso: acei-
tar educadamente a exaltação que nos fazem, mas crer
que ela nada mais é do que um dom de Deus e a Ele
deve ser oferecida.
Finalmente, quando nos consideram sábios, devemos
escutar mais, porque a sabedoria completa só existe
em Deus.  A primeira leitura do domingo (do Livro de
Ben-Sirá) nos diz: “o ouvido atento alegra-se com a sa-
bedoria”.  Quando aceitamos que nossa sabedoria é
um dom de Deus, colocamo-nos na posição de sempre
escutar mais, aprender mais, saber mais.  São Vicente
de Paulo era um mestre neste conceito “socrático” de
fazer com que as próprias pessoas fossem levadas a
concluir sobre o que queria pregar.  Nas famosas “con-
ferências de terças-feiras” falava, mas deixava que to-
dos participassem e aprendia de todos.  Realizava um
exercício muito interessante com os coirmãos que se
chamava de “repetição de oração”: ao ler um texto evan-
gelizador, pedia que cada coirmão dissesse o que o tex-
to lhe havia dito, no fundo do coração e de forma práti-
ca.  É uma lição vicentina que devemos aprender em
nossas Conferências e Conselhos, porque é uma enor-
me expressão de humildade: escutar, escutar e escutar.
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“O corpo corruptível deprime a alma e a morada terres-
tre oprime o espírito que pensa.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São
Lucas
Naquele tempo,
seguia Jesus uma grande multidão.
Jesus voltou-Se e disse-lhes:
“Se alguém me segue
sem Me preferir ao pai, à mãe,
à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs
e até à própria vida,
não pode ser meu discípulo.
Quem não toma a sua cruz para Me seguir,
não pode ser meu discípulo.
Quem de entre vós, que, desejando construir uma torre,
Não se senta primeiro a calcular a despesa,
para ver se tem com que terminá-la?
Não suceda que, depois de assentar os alicerces,
se mostre incapaz de a concluir
e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizen-
do:
‘Esse homem começou a edificar,
mas não foi capaz de concluir’.
E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei

e não se senta primeiro a considerar
se é capaz de se opor, com dez mil soldados,
àquele que vem contra com ele com vinte mil?
Aliás, enquanto o outro ainda está longe,
manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz.
Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os
seus bens,
não pode ser meu discípulo”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
Como em outros domingos, as leituras deste são muito
intrigantes.  A primeira leitura diz que o nosso “corpo
corruptível deprime a alma e a morada terrestre oprime
o espírito que pensa”.  Depois, São Paulo escreve a
Fílemon, da prisão em que se encontrava exprimindo
com orgulho que ele era “prisioneiro por amor de Cristo
Jesus”, ou que “estava preso por causa do Evangelho”.
Finalmente, Jesus, no Evangelho, diz, parecendo ser um
pouco duro: “se alguém me segue sem Me preferir ao
pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e
até à própria vida, não pode ser meu discípulo”.
Como entender estas afirmações no contexto da nossa
vocação vicentina?
Primeiramente, é importante entender o conceito de “pri-
são” de São Paulo.  Muitas vezes o apóstolo diz que ele
está mais livre na prisão do que fora dela, porque ele é
escravo do Senhor (e, por isso é livre!).  Para Paulo,
estar na prisão e ser perseguido por causa de Jesus (e,
depois, ser morto por Ele) é a maior e mais bela forma
de liberdade possível.
Como vicentinos, sabemos que, quando conseguimos
encontrar a nossa vocação, é como se nos sentísse-
mos para sempre “escravos do Senhor” e, portanto,
tudo o que fazemos, tudo o que empreendemos, tudo o
que construímos se torna um serviço a Ele, em particu-
lar, na pessoa do Pobre.  É um sentimento de liberdade
extraordinário que compensa todo o sacrifício e até
mesmo, toda a forma de perseguição das pessoas.  É
um sentimento de ter descoberto o sentido evangélico
da verdade essencial, a “verdade que liberta”.
Por outro lado, também é importante entender o concei-
to do Evangelho de “preferir Deus a qualquer outra pes-
soa, inclusive à própria vida”.  A quem recorremos quan-
do um de nossos queridos (pai, mãe, esposa, filhos,
irmãos) necessita de ajuda ou está enfermo, ou não
teve ainda a graça da conversão?  Se a resposta é “a
Deus que recorremos”, já estamos aceitando que o
Senhor é mais importante do que qualquer um de nos-
sos queridos, porque Ele é o único que pode ouvir as
preces que fazemos por eles.
Como vicentinos, reconhecemos inclusive que Deus pode
fazer mais por nossos queridos ou por nossos assisti-
dos que nós mesmos.  Há momentos em que cansa-
mos de lutar por um mundo melhor, na família, nos ne-
gócios, na doença, no serviço ao Pobre.  É nesses mo-
mentos que aceitamos o poder de Deus que vem para
completar o que começamos ou corrigir o que não saiu
bem feito.  Novamente, é uma sensação extraordinária
de “liberdade na prisão do Senhor”.
Finalmente, Jesus não nos pede somente que carregue-
mos a Sua cruz, mas que reflitamos e optemos por Ele
de forma consciente e livre.  No Evangelho, ele faz uma
afirmação e depois uma pergunta que parece meio fora
de contexto.  “Quem não toma a sua cruz para Me se-
guir, não pode ser meu discípulo.  Quem de entre vós,
que, desejando construir uma torre, não se senta pri-
meiro a calcular a despesa, para ver se tem com que
terminá-la?”
O que tem a ver carregar a cruz de Cristo com planejar a
construção de uma torre?  Jesus não quer que abrace-
mos a fé Nele, sem planejar, sem refletir, sem pensar
sobre as consequências.  Porque se fizermos assim,
seremos escravos ou prisioneiros sem entender a bele-
za de o ser por vontade própria e sem ser por uma op-
ção que vem de dentro de nós.  Deus se apresenta a
nós como uma água que ocupa todos os espaços ou
como um fogo que purifica e transforma nosso pensa-
mento e nossa matéria.  Mas Ele não quer que seja
assim de forma imposta, mas que O aceitemos depois
de refletir e verificar “na carne e no espírito”, de forma
sã, que Ele é a única prisão que nos liberta e nos faz ser
realizados de forma plena e completa.


