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Em uma proposta de fomen-
tar a espiritualidade entre os con-
frades e consócias da área do
Conselho Metropolitano de For-
miga, o Departamento de Comu-
nicação (Decom) publica um ane-
xo ao jornal ComunicAÇÃO Vicen-
tina, com comentários relacio-
nando as leituras bíblicas sema-
nais ao cotidiano da Sociedade
de São Vicente de Paulo (SSVP).

Os textos são de autoria do
confrade Eduardo Marques de Al-
meida, 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
devem 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 da Quaresma

Leituras: Ex 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Jo 4,5-42

“Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede.  Mas aquele
que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá sede: a água
que Eu lhe der tornar se á nele uma nascente que jorra para a vida
eterna.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria, chama-
da Sicar,
junto da propriedade que Jacob tinha dado a seu filho José, onde
estava a fonte de Jacob.
Jesus, cansado da caminhada, sentou Se à beira do poço.
Era por volta do meio dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar
água.
Disse lhe Jesus: “Dá-Me de beber”.  Os discípulos tinham ido à
cidade comprar alimentos.
Respondeu-Lhe a samaritana: “Como é que Tu, sendo judeu, me
pedes de beber, sendo eu samaritana?”
De fato, os judeus não se dão com os samaritanos.
Disse lhe Jesus: “se conhecesses o dom de Deus e quem é Aque-
le que te diz: ‘Dá-Me de beber’,
tu é que Lhe pedirias e Ele te daria água viva”.
Respondeu-Lhe a mulher: “Senhor, Tu nem sequer tens um balde,
e o poço é fundo:
donde Te vem a água viva? Serás Tu maior do que o nosso pai
Jacob,
que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, com os seus
filhos a os seus rebanhos?”
Disse Lhe Jesus: “todo aquele que bebe desta água voltará a ter
sede.
Mas aquele que beber da água que Eu lhe der nunca mais terá
sede:
a água que Eu lhe der tornar se á nele uma nascente que jorra
para a vida eterna”.
“Senhor, suplicou a mulher dá me dessa água, para que eu não
sinta mais sede e não tenha de vir aqui busca-la”.
Vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte e vós
dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar”.
Disse lhe Jesus: “mulher, podes acreditar em Mim: Vai chegar a
hora em que nem neste monte
nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhece-
mos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vai chegar a hora – e já chegou – em que os verdadeiros
adoradores hão de adorar o Pai em espírito a verdade,
pois são esses os adoradores que o Pai deseja.
Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito
e verdade”.
Disse-Lhe a mulher: “eu sei que há de vir o Messias, isto é, Aquele
que chamam Cristo.
Quando vier há de anunciar nos todas as coisas”.
Respondeu lhe Jesus: “sou Eu, que estou a falar contigo”.
Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus, por
causa da palavra da mulher.
Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus, pediram-
Lhe que ficasse com eles.
E ficou lá dois dias.
Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: “Já não é por
causa das tuas palavras que acreditamos.
Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador
do mundo”.

Reflexão vicentina

Neste terceiro domingo da Quaresma, período de reflexão, de ora-
ção, de penitência e de caridade, as leituras nos mostram que o
caminho para a conversão passa por nosso compromisso com a
fé na misericórdia infinita de Deus.  Jesus nos convida a deixar de
lado as nossas reclamações sobre o passado e seguir em frente,
crendo Nele, como o pão que nos pode transformar e santificar
inteiramente.
As pessoas nem sempre se lembram de que tudo vem de Deus.
Na leitura do livro do Êxodo, os judeus que tinham sido libertados
por Deus do Egito estavam caminhando.  Caminharam por muito
tempo (a bíblia nos diz 40 anos).  No seu caminho, ao encontrar a
primeira dificuldade, começaram a reclamar que a vida anterior
(de escravos) era melhor do que a que tinham agora.  Reclama-
vam da fome, diziam que Deus os tinha traído, libertando-os para
uma situação pior do que a anterior.
Mas Deus sempre mostra que caminha conosco.  Deus não res-
ponde às reclamações do povo de Israel com vingança (como tal-
vez nós fizéssemos).  Ao contrário, diante da oração de Moisés
para que fizesse algo pelo povo, Ele dá água em abundância, mas
acima de tudo, transmite a confiança de que Ele caminha com o

povo, não importando se a sua resposta é de gratidão ou de dúvida ou de
reclamação.  “Eu estarei diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horeb.  Bate-
rás no rochedo e dele sairá água; então o povo poderá beber.”  Mas isto é feito,
com a esperança de que o povo desperte do seu egoísmo e creia que, mais do
que a fome física, o importante é a fome espiritual, a verdadeira libertação
interior, o amadurecimento e a superação de seus próprios problemas.  E esta
fome espiritual só pode ser saciada através da fé no Deus único.
E, em particular, a paixão, morte e ressurreição de Cristo selam a presença
contínua de Deus conosco, ou melhor, dentro de nós.  Esta afirmação de que
Deus sempre caminha com o seu povo, se confirma na Epístola de São Paulo
aos Romanos.  Paulo nos mostra que a morte e ressurreição de Cristo e a
vinda permanente do Espírito Santo são uma prova contundente do amor con-
tínuo e infinito de Deus por nós.  “A esperança não engana, porque o amor de
Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
(...)  Deus prova assim o seu amor para conosco: Cristo morreu por nós, quan-
do éramos ainda pecadores.”
O próprio Cristo nos diz no Evangelho que a água que o povo bebia até então
(inclusive a que foi servida ao povo de Israel na fuga do Egito) é passageira,
mas Ele é a água permanente que jamais poderá ser tirada.  “Todo aquele que
bebe desta água voltará a ter sede.  Mas aquele que beber da água que Eu lhe
der nunca mais terá sede: a água que Eu lhe der tornar-se-á nele uma nascen-
te que jorra para a vida eterna”.
Como vicentinos, sabemos que tudo o que fazemos é baseado na permanente
presença de Deus tanto na casa do Pobre, quanto dentro de nós.  Por isso, é
necessário não contar com o agradecimento do assistido pelo que fazemos
por ele e por sua família, quando os ajudamos a libertar-se da escravidão da
pobreza.   Quantas vezes pensamos em cortar a ajuda a uma família, porque
ela não corresponde ao que nós esperamos dela!  Julgamos com os nossos
critérios e não nos pomos no lugar do Pobre, na profundidade de sua pobreza!
Não nos esqueçamos de que nós somos os representantes de Deus na casa
do Pobre. Se queremos que Deus nos julgue com misericórdia, conhecendo a
fundo nossas limitações, devemos também julgar os nossos assistidos com a
mesma misericórdia divina, levando em conta as limitações deles.
Nosso caminho para a conversão e libertação deve ser trilhado através da
conversão e libertação do Pobre que assistimos.  Caminhamos juntos e solidá-
rios na direção de Deus, bebemos da mesma água de Cristo.  Nós apoiamos o
Pobre para que se levante e ande. Mas também Ele (como filho preferido de
Deus) nos levanta e nos faz voltar a caminhar, quando fraquejamos.

Ano A - Quarto Domingo da Quaresma

Leituras: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5, 8-14; Jo 9,1-41

“Enquanto Eu estou no mundo, sou a luz do mundo”.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença.
Os discípulos perguntaram-Lhe: “Mestre, quem é que pecou para ele nasceu
cego?  Ele ou os seus pais?
Jesus respondeu-lhes: “Isso não tem nada que ver com os pecados dele ou
dos pais; mas aconteceu assim
para se manifestarem nele as obras de Deus. É preciso trabalhar, enquanto é
dia, nas obras d’Aquele que Me enviou.
Vai cegar a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto Eu estou no mun-
do, sou a luz do mundo”.
Dito isto, cuspiu em terra, fez com a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos
do cego.
Depois disse-lhe: “Vai lavar-te à piscina de Siloé”; Siloé quer dizer “Enviado”.
Ele foi, lavou-se e voltou a ver.
Entretanto, perguntavam os vizinhos e os que antes o viam a mendigar:
“Não é este o que costumava estar sentado a pedir esmola?”
Uns diziam: “É ele”.  Outros afirmavam: “Não é. É parecido com ele”.  Mas ele
próprio dizia: “Sou eu”.
Perguntaram-lhe então: “Como foi que se abriram os teus olhos?”
Ele respondeu: “Esse homem, que se chama Jesus, fez um pouco de lodo,
ungiu-me os olhos e disse-me:
‘Vai lavar-te à piscina de Siloé’. Eu fui, lavei-me e comecei a ver”.
Perguntaram-lhe ainda: “Onde está Ele?”  O homem respondeu: “Não sei”.
Levaram aos fariseus o que tinha sido cego.
Era sábado esse dia em que Jesus fizeram lodo e lhe tinha aberto os olhos.
Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha recuperado a vista.
Ele declarou-lhes: “Jesus pôs-me lodo nos olhos; depois fui lavar-me e agora
vejo”.
Diziam alguns dos fariseus: “Esse homem não vem de Deus, porque não guar-
da o sábado”.
Outros observavam: “Como pode um pecador fazer tais milagres?”  E havia
desacordo entre eles.
Perguntaram então novamente ao cego: “Tu que dizias d’Aquele que te deu a
vista?”
O homem respondeu: “É um profeta”.
Os judeus não quiseram acreditar que ele tinha sido cego e começara a ver.
Chamaram então os pais dele e perguntaram-lhes:
“É este o vosso filho? É verdade que nasceu cego?  Como é que agora vê?”
Os pais responderam: “Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego;
mas não sabemos como é que ele agora vê,
nem sabemos quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade para responder: per-
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guntai-lhe vós”.
Foi por medo que eles deram esta resposta, porque os judeus tinham decidido
expulsar da sinagoga
quem reconhecesse que Jesus era o Messias.
Por isso é que disseram: “Ele já tem idade para responder; perguntai-lhe vós”.
Os judeus chamaram outra vez o que tinha sido curado e disseram-lhe:
“Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador”.
Ele respondeu: “Se é pecador, não sei. O que sei é que eu era cego e agora
vejo”.
Perguntaram-lhe então: “Que te fez Ele? Como te abriu os olhos?”  O homem
replicou:
“Já vos disse e não destes ouvidos. Porque desejais ouvi-lo novamente?  Tam-
bém quereis fazer-vos seus discípulos?”
Então insultaram-no e disseram-lhe:
“Tu é que és seu discípulo; nós somos discípulos de Moisés; mas este, nem
sabemos de onde é”.
O homem respondeu-lhes: “Isto é realmente estranho: não sabeis de onde Ele
é, mas a verdade é que Ele me deu a vista.
Ora, nós sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aqueles
que O adoram e fazem a sua vontade.
Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascen-
ça.  Se Ele não viesse de Deus, nada podia fazer”.
Replicaram-lhe então eles: “Tu nasceste inteiramente em pecado e pretendes
ensinar-nos?”  E expulsaram-no.
Jesus soube que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: “Tu acredi-
tas no Filho do homem?”
Ele respondeu-Lhe: “Senhor, quem é Ele, para que eu acredite?”
Disse-lhe Jesus: “Já O viste: é Quem está a falar contigo”.
O homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: “Eu creio, Senhor”.
Então Jesus disse-lhe: “Eu vim para exercer um juízo: os que não veem volta-
rão a ver; os que veem ficarão cegos”.
Alguns fariseus que estavam com Ele, ouvindo isto, perguntaram-Lhe: “Nós
também somos cegos?”
Respondeu-lhes Jesus: “Se fôsseis cegos, não teríeis pecado. Mas como ago-
ra dizeis: ‘Não vemos’, o vosso pecado permanece”.

Reflexão vicentina

As leituras deste quarto domingo da Quaresma nos falam sobre a Luz de
Cristo que supera todas as trevas que possam se formar dentro de nós.  Esta
luz traz a visão aos cegos e a esperança a todos os que, por opção própria,
abraçam a conversão na paixão, morte e ressurreição de Cristo.
Cristo é a luz do mundo.  No Evangelho, Jesus diz claramente: “Enquanto Eu
estou no mundo, sou a luz do mundo”.  Por isso, Ele pode fazer com que os
cegos enxerguem, os deprimidos se levantem, os paralíticos andem, os peca-
dores se convertam e os Pobres sejam evangelizados.  A luz faz com que o
que antes estava escondido possa voltar a brilhar, ou com que o que antes
estava escuro possa ter cor.
As trevas existem em todos nós, até mesmo nos santos.  Um dos santos que
mais tratou este tema foi São João da Cruz; ele o via segundo um aspecto
místico, ou seja, do mistério de Deus.  Em seu livro clássico “A Noite Escura”
ele mostra que é Deus que opera a purificação dos sentidos e do espírito, para
que possamos compreendê-Lo.  E acrescenta que é através da “noite escura”
que podemos fazer desaparecer da alma todas as imperfeições, dando a nós
a perfeição para um entendimento humano, mas também divino, de Deus.  E
isso se dá através do vazio, do escuro, para que a luz da alma possa receber
a luz divina que supera a luz natural e que nos permite compreender a Deus.  É
por isso que, muitas vezes, necessitamos do sofrimento ou do sentimento de
vazio, para poder conhecer a Deus que está e sempre esteve dentro de nós.
Neste aspecto, como São João da Cruz e Madre Teresa de Calcutá indicaram,
a “noite escura” é um presente de Deus para que Ele nos permita chegar mais
perto Dele.  Parece complicado, mas é extremamente belo.
Se nos enfocamos na luz de Cristo que existe dentro de nós, pelo Espírito
Santo, podemos sempre superar os momentos em que nossas trevas nos
amedrontam.  Paulo nos diz na Epístola aos Efésios deste domingo: “Desper-
ta, tu que dormes; levanta-te do meio dos mortos e Cristo brilhará sobre ti”.
Portanto, estar cego para a Luz de Cristo depende somente de nós.  Mesmo
se às vezes nos sentimos nas trevas, a misericórdia infinita de Deus é que
pode nos fazer levantar e reconhecer esta Luz que existe dentro de nós.  A Luz
de Cristo pode, portanto, fazer brilhar os frutos da luz, que, como indica Paulo
são “a bondade, a justiça e a verdade”.
Como vicentinos, buscamos o encontro da Luz de Cristo que existe em nós
dentro da casa do assistido; e projetamos esta luz no mundo, através da defe-
sa da justiça.  Sem dúvida, a visita ao assistido é a melhor forma de iluminar
nossa alma, porque ela nos faz recuperar tudo de bom que existe em nós e
enxergar claramente a Luz de Cristo.  Uma vez iluminados por esta Luz, pode-
mos sair em nossa família, nosso trabalho, nossa vida social e projetá-la para
que os outros também possam vê-La e todos possam vislumbrar as cores da
justiça, da fé, da esperança e da caridade, através de nós.  A vocação vicentina
é uma verdadeira missão profética, que projeta a Luz de Cristo que existe em
nós e nos Pobres, para dar vida ao mundo!

Ano A - Quinto Domingo da Quaresma

Leituras: Ez 37,12-14; Rom 8,8-11; Jo 11,1-45

“Eu sou a ressurreição e a vida.  Quem acredita em Mim, ainda que tenha

morrido, viverá;
E todo aquele que vive e acredita em Mim, nunca morrerá.  Acredi-
tas nisto?”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo, estava doente certo homem, Lázaro de Betânia,
aldeia de Marta e de Maria, sua irmã.
Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e Lhe
tinha enxugado os pés com os cabelos.
Era seu irmão Lázaro que estava doente. As irmãs mandaram en-
tão dizer a Jesus: “Senhor, o teu amigo está doente”.
Ouvindo isto, Jesus disse: “Essa doença não é mortal, mas é para
a glória de Deus,
para que por ela seja glorificado o Filho do homem”.  Jesus era
amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro.
Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda
dois dias no local onde Se encontrava.
Depois disse aos discípulos: “Vamos de novo para a Judeia”.
Os discípulos disseram-Lhe: “Mestre, ainda há pouco os judeus
procuravam apedrejar-Te e voltas para lá?”
Jesus respondeu: “Não são doze as horas do dia? Se alguém an-
dar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo.
Mas se andar de noite, tropeça, porque não tem luz consigo”.  Dito
isto, acrescentou:
“O nosso amigo Lázaro dorme, mas Eu vou despertá-lo”.
Disseram então os discípulos: “Senhor, se dorme, está salvo”.
Jesus referia-se à morte de Lázaro, mas eles entenderam que fala-
va do sono natural.
Disse-lhes então Jesus abertamente: “Lázaro morreu; por vossa
causa, alegro-Me de não ter estado lá, para que acrediteis.
Mas, vamos ter com ele”.
Tomé, chamado Dídimo, disse aos companheiros: “Vamos nós tam-
bém, para morrermos com Ele”.
Ao chegar, Jesus encontrou o amigo sepultado havia quatro dias.
Betânia distava de Jerusalém cerca de três quilómetros.
Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para lhes apresen-
tar condolências pela morte do irmão.
Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu
encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa.
Marta disse a Jesus: “Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão
não teria morrido.
Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus Te lo
concederá”.
Disse-lhe Jesus: “Teu irmão ressuscitará”.
Marta respondeu: “Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição, no
último dia”.
Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida.  Quem acredita
em Mim, ainda que tenha morrido, viverá;
E todo aquele que vive e acredita em Mim, nunca morrerá. Acredi-
tas nisto?”
Disse-Lhe Marta: “Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho
de Deus, que havia de vir ao mundo”.
Dito isto, retirou-se e foi chamar Maria, a quem disse em segredo:
“O Mestre está ali e manda-te chamar”.
Logo que ouviu isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus.
Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar em
que Marta viera ao seu encontro.
Então os judeus que estavam com Maria em casa para lhe apre-
sentar condolências,
ao verem-na levantar-se e sair rapidamente, seguiram-na, pensando
que se dirigia ao túmulo para chorar.
Quando chegou aonde estava Jesus, Maria, logo que O viu, caiu-
Lhe aos pés e disse-Lhe:
“Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido”.
Jesus, ao vê-la chorar, e vendo chorar também os judeus que vi-
nham com ela, comoveu-Se profundamente e perturbou-Se.
Depois perguntou: “Onde o pusestes?” Responderam-Lhe: “Vem
ver, Senhor”.  E Jesus chorou.
Diziam então os judeus: “Vede como era seu amigo”. Mas alguns
deles observaram:
“Então Ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito
que este homem não morresse?”
Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo.  Era
uma gruta, com uma pedra posta à entrada.
Disse Jesus: “Tirai a pedra”. Respondeu Marta, irmã do morto: “Já
cheira mal, Senhor, pois morreu há quatro dias”.
Disse Jesus: “Eu não te disse que, se acreditasses, verias a glória
de Deus?”
Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao Céu, disse:
“Pai, dou-Te graças por Me teres ouvido.
Eu bem sei que sempre Me ouves, mas falei assim por causa da
multidão que nos cerca, para acreditarem que Tu Me enviaste”.
Dito isto, bradou com voz forte: “Lázaro, sai para fora”. O morto
saiu, de mãos e pés enfaixados com ligaduras
e o rosto envolvido num sudário.

Disse-lhes Jesus: “Desligai-o e deixai-o ir”.
Então muitos judeus, que tinham ido visitar Maria, ao verem o que
Jesus fizera, acreditaram n’Ele.

Reflexão vicentina

“Eu sou a ressurreição e a vida.  Quem acredita em Mim, ainda que
tenha morrido, viverá;
E todo aquele que vive e acredita em Mim, nunca morrerá.  Acredi-
tas nisto?”
Esta pergunta foi feita por Jesus a Marta, irmã de Maria e Lázaro,
amigos íntimos de Jesus.  Lázaro havia morrido e Jesus voltou à
Judéia (onde “os judeus haviam pouco antes tentado apedrejá-
Lo”) para ressuscitar Lázaro.  Esta mesma pergunta é feita a cada
um de nós neste tempo de Quaresma, em que meditamos a pai-
xão, morte e ressurreição do Cristo.
Se nós não acreditamos que Jesus ressuscitou e pode nos ressus-
citar, então, é melhor deixar de ter fé (1Cor 15, 14), porque esta é a
principal Verdade de nossa vida de cristãos e de filhos de Deus.
A morte sempre foi um tema muito complexo que nos amedronta
como pessoas humanas e nos deixa um pouco “perdidos”.  O rela-
to da ressurreição de Lázaro, um texto bastante longo do Evange-
lho, tem um paralelo de conteúdo com a morte de Jesus.
Primeiro, ocorre a morte, depois o período de depressão e de des-
crença, depois vem o sinal de Deus com a ressurreição, e, finalmen-
te, a fé definitiva.  Isto é assim, porque a morte é a única certeza que
temos em nossa vida de humanos: todos vamos morrer!  A morte é
também uma ruptura, semelhante ao nosso nascimento no sentido
inverso: passamos de uma vida que conhecemos a uma que não
conhecemos.  A morte nos faz todos pensar sobre a vida: os verda-
deiros amigos de quem morre passam por um período de frustração,
de enorme vazio: um sentimento que não existe em qualquer outra
situação da vida.  A ressurreição faz com que todos mudem comple-
tamente de vida e se convertam de forma definitiva.
Assim foi com Jesus, com Marta e com Maria.  Marta e Maria (e
seus amigos) estavam desconsolados.  Acreditavam que “se Je-
sus estivesse lá, Lázaro não teria morrido” porque Jesus poderia
ter-lhe curado como fez com tantos outros que nem eram amigos
íntimos Dele.  De um certo modo, no entanto, tinham dúvidas, ab-
solutamente humanas.  Até o momento em que Jesus pediu para
abrir o túmulo de Lázaro, Marta duvidava do poder de ressurreição
de Jesus.  Ela diz a Ele: “já cheira mal, Senhor, pois morreu há
quatro dias”.  E Jesus responde o que poderia dizer a cada um de
nós: “Eu não te disse que, se acreditasses, verias a glória de Deus?”.
Finalmente, veio a ressurreição e a mudança de vida.  Jesus diz
com autoridade: “Lázaro, sai para fora!”. E “então muitos judeus,
que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acredita-
ram n’Ele”.  Foi uma mudança radical na vida daqueles que, logo
antes, haviam desacreditado o poder de Jesus e haviam dito: “en-
tão Ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que
este homem não morresse?”.
Como vicentinos, choramos, como Jesus chorou, a perda de nos-
sos queridos e de nossos assistidos e de nossos entes queridos: o
vazio é imenso!  Também temos o humano sentimento de dúvida
sobre a morte porque não conhecemos o que acontece depois
dela.  Mas, a intimidade com Deus na busca da santificação atra-
vés do serviço ao Pobre e da defesa da justiça, cria em nós uma
certeza diferente.  É a mesma certeza que Paulo tinha de que a
morte era uma presente e não um castigo final: “para mim, o viver é
Cristo e o morrer é lucro” (Fil 1,21).

Ano A - Domingo de Ramos (Início da Semana Santa)

Leituras: Is 50,4-7; Fil 2,6-11; Mt 26,14 – 27,66

“Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua
igualdade com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio.  Assumindo a
condição de servo, tornou-Se semelhante aos homens.  Aparecen-
do como homem, humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à mor-
te e morte de cruz.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São

Mateus

Naquele tempo, um dos Doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter
com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes:
“Que quereis dar-me e eu vo-lo entregarei”. Ajustaram com ele trin-
ta moedas de prata.
E desde aquele instante, procurava uma ocasião favorável para
entregar Jesus.
No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Je-
sus e perguntaram-lhe: “Onde queres que preparemos a ceia pas-
cal?”.
Respondeu-lhes Jesus: “Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe:
O Mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo. É em tua casa
que celebrarei a Páscoa com meus discípulos”.
Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a
Páscoa.
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Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os doze discípulos.
Durante a ceia, disse: “Em verdade vos digo: um de vós me há de
trair”.
Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: “Sou eu,
Senhor?”.
Respondeu ele: “Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me
trairá.
O Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele
homem por quem o Filho do Homem é traído! Seria melhor para
esse homem que jamais tivesse nascido!”.
Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: “Mestre, serei eu?”.
“Sim” – disse Jesus.
Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu
aos discípulos, dizendo: “Tomai e comei, isto é meu corpo”.
Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lho, dizendo: “Bebei
dele todos,
porque isto é meu sangue, o sangue da Nova Aliança, derramado
por muitos homens em remissão dos pecados.
Digo-vos: doravante não beberei mais desse fruto da vinha até o
dia em que o beberei de novo convosco no Reino de meu Pai”.
Depois do canto dos Salmos, dirigiram-se eles para o monte das
Oliveiras.
Disse-lhes então Jesus: “Esta noite serei para todos vós uma oca-
sião de queda; porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas
do rebanho serão dispersadas.
Mas, depois da minha Ressurreição, eu vos precederei na Gali-
leia”.
Pedro interveio: “Mesmo que sejas para todos uma ocasião de que-
da, para mim jamais o serás”.
Disse-lhe Jesus: “Em verdade te digo: nesta noite mesma, antes
que o galo cante, três vezes me negarás”.
Respondeu-lhe Pedro: “Mesmo que seja necessário morrer conti-
go, jamais te negarei!”. E todos os outros discípulos diziam-lhe o
mesmo.
Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e
disse-lhes: “Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar...
E, tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a
entristecer-se e a angustiar-se.
Disse-lhes, então: “Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e
vigiai comigo”.
Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, as-
sim rezou: “Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice! Toda-
via, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres”.
Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a
Pedro: “Então, não pudestes vigiar uma hora comigo...
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pron-
to, mas a carne é fraca”.
Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: “Meu Pai, se não é
possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua
vontade!”
Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus
olhos estavam pesados.
Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas pala-
vras.
Voltou, então, para os seus discípulos e disse-lhes: “Dormi agora e
repousai! Chegou a hora: o Filho do Homem vai ser entregue nas
mãos dos pecadores...
Levantai-vos, vamos! Aquele que me trai está perto daqui”.
Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos Doze, e com ele
uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviada
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo.
O traidor combinara com eles este sinal: “Aquele que eu beijar, é
ele. Prendei-o!”. 49.Aproximou-se imediatamente de Jesus e dis-
se: “Salve, Mestre”. E beijou-o.
Disse-lhe Jesus: “É, então, para isso que vens aqui?”. Em seguida,
adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo.
Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e
feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha.
Jesus, no entanto, lhe dis-se: “Embainha tua espada, porque todos
aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão.
Crês tu que não posso invocar meu Pai e ele não me enviaria ime-
diatamente mais de doze legiões de anjos?
Mas como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais é
preciso que seja assim?”.
Depois, voltando-se para a turba, falou: “Saístes armados de espa-
das e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor.
Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós ensinando
no templo e não me prendestes.
Mas tudo isto aconteceu porque era necessário que se cumpris-
sem os oráculos dos profetas”. Então, os discípulos o abandona-
ram e fugiram.
Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacer-
dote Caifás, onde estavam reu-nidos os escribas e os anciãos do
povo.
Pedro seguia-o de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e

sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo.
Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho pro-
curavam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à
morte.
Mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas
testemunhas.
Por fim, apresentaram-se duas testemunhas, que disseram: “Este
homem disse: Posso destruir o Templo de Deus e reedificá-lo em
três dias”.
Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: “Nada tens a res-
ponder ao que essa gente depõe contra ti?”.
Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdo-
te: “Por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, o Filho
de Deus?”.
Jesus respondeu: “Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis do-
ravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-poderoso, e
voltar sobre as nuvens do céu”.
A essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, excla-
mando: “Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabas-
tes de ouvir a blasfêmia!
Qual o vosso parecer?”. Eles responderam: “Merece a morte!”.
Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-
lhe tapas,
dizendo: “Adi-vinha, ó Cristo: quem te bateu?”.
Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele
uma das servas, dizendo: “Também tu estavas com Jesus, o Gali-
leu”.
Mas ele negou publicamente, nestes termos: “Não sei o que di-
zes”.
Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu
e disse aos que lá estavam: “Este homem também estava com
Jesus de Nazaré”.
Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: “Eu nem conhe-
ço tal homem”.
Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e dis-
seram: “Sim, tu és daqueles; teu modo de falar te dá a conhecer”.
Pedro, então, começou a fazer imprecações, jurando que nem se-
quer conhecia tal homem. E, neste momento, cantou o galo.
Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: “Antes que o galo
cante, tu me negarás três vezes”. E saindo, chorou amargamente.”
“Chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anci-
ãos do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à mor-
te.
Ligaram-no e o levaram ao governador Pilatos.
Judas, o traidor, vendo-o então condenado, toma-do de remorsos,
foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as trinta
moedas de prata,
dizendo-lhes: “Pequei, entregando o sangue de um justo”. Res-
ponderam-lhe: “Que nos importa? Isto é lá contigo!”.
Ele jogou então no templo as moe-das de prata, saiu e foi enforcar-
se.
Os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram: “Não
é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço
de sangue”.
Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o
campo do Oleiro, para que ali se fizesse um cemitério de estran-
geiros.
Essa é a razão por que aquele terreno é chamado, ainda hoje,
“Campo de Sangue”.
Assim se cumpriu a profecia do profeta Jere-mias: Eles receberam
trinta moedas de prata, preço daquele cujo valor foi estimado pelos
filhos de Israel;
e deram-no pelo campo do Oleiro, como o Senhor me havia pres-
crito.
Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou: “És o
rei dos judeus?”. “Sim” –, respondeu-lhe Jesus.
Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes dos sa-
cerdotes e dos anciãos.
Perguntou-lhe Pilatos: “Não ouves todos os testemunhos que le-
vantam contra ti?”.
Mas, para grande admiração do governador, não quis responder a
nenhuma acusação.
Era costume que o governador soltasse um preso a pedido do
povo em cada festa de Páscoa.
Ora, havia naquela ocasião um prisio-neiro famoso, chamado Bar-
rabás.
Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: “Qual quereis que eu vos solte:
Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo?”.
Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja.
Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou di-
zer: “Nada faças a esse justo. Fui hoje atormentada por um sonho
que lhe diz respeito”.
Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo
que pedisse a libertação de Barrabás e fizesse morrer Jesus.
O governador tomou então a palavra: “Qual dos dois quereis que

eu vos solte?”. Res-ponderam: “Barrabás!”.
Pilatos perguntou: “Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo?”. Todos
responderam: “Seja crucificado!”.
O governador tornou a perguntar: “Mas que mal fez ele?”. E gritavam ainda
mais forte: “Seja crucificado!”.
Pilatos viu que nada adiantava, mas que, ao contrário, o tumulto crescia. Fez
com que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante do povo e disse: “Sou
inocente do sangue deste homem. Isto é lá convosco!”.
E todo o povo respondeu: “Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos fi-
lhos!”.
Libertou então Barrabás, mandou açoitar Jesus e lho entregou para ser cruci-
ficado.
Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e rodearam-no
com todo o pelotão.
Arrancaram-lhe as vestes e colocaram-lhe um manto escarlate.
Depois, trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lha na cabeça e puse-
ram-lhe na mão uma vara. Dobrando os joelhos diante dele, diziam com escár-
nio: “Salve, rei dos judeus!”.
Cuspiam-lhe no rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça.
Depois de escarnecerem dele, tiraram-lhe o manto e entregaram-lhe as ves-
tes. Em seguida, levaram-no para o crucificar.
Saindo, encontraram um ho-mem de Cirene, chamado Simão, a quem obriga-
ram a levar a cruz de Jesus.
Chegaram ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar do crânio.
Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas se recusou a
beber.
Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando à sor-
te. Cumpriu-se assim a profecia do profeta: Repartiram entre si minhas vestes
e sobre meu manto lançaram à sorte.
Sentaram-se e montaram guarda.
Por cima de sua cabeça penduraram um escrito trazendo o motivo de sua
crucificação: “Este é Jesus, o rei dos judeus”.
Ao mesmo tempo foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e
outro à sua esquerda.
Os que passavam o injuriavam, sacudiam a cabeça e diziam:
“Tu, que destróis o templo e o reconstróis em três dias, salva-te a ti mesmo! Se
és o Filho de Deus, desce da cruz!”.
Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombavam
dele:
“Ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo! Se é rei de Israel, desça
agora da cruz e nós creremos nele!
Confiou em Deus, Deus o livre agora, se o ama, porque ele disse: Eu sou o
Filho de Deus!”.
E os ladrões, crucificados com ele, também o ultrajavam.
Desde a hora sexta até a nona, cobriu-se toda a terra de trevas.
Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: “Eli, Eli, lammá sabactá-
ni?” – o que quer dizer: “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?”
A essas palavras, alguns dos que lá estavam diziam: “Ele chama por Elias”.
Imedia-tamente, um deles tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e apre-
sentou-lha na ponta de uma vara para que bebesse.
Os outros diziam: “Deixa! Vejamos se Elias virá socorrê-lo”.
Jesus de novo lançou um grande brado, e entregou a alma.
E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo, a terra
tremeu, fenderam-se as rochas.
Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram.
Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição
de Jesus e apareceram a muitas pessoas.
O centurião e seus homens que montavam guarda a Jesus, dian-te do estre-
mecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos
de grande temor: “Verdadeiramente, este homem era Filho de Deus!”.
Havia ali também algumas mulheres que de longe olha-vam; tinham seguido
Jesus desde a Galileia para o servir.
Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a
mãe dos filhos de Zebedeu.
À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também
discípulo de Jesus,
foi procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos cedeu-o.
José tomou o corpo, envolveu-o num lençol branco
e o depositou num sepulcro novo, que tinha mandado talhar para si na rocha.
Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora.
Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas defronte do túmulo.
No dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da Preparação, os prínci-pes dos
sacerdotes e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos.
E disseram-lhe: “Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor disse,
enquanto vivia: Depois de três dias ressuscitarei.
Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o terceiro dia. Os seus discí-
pulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo: Ressuscitou dos mortos. E
esta última impostura seria pior que a primeira”.
Respondeu Pilatos: “Tendes uma guarda. Ide e guardai-o como o entendeis”.
Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guar-
das.”

Reflexão vicentina

“Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua igualdade com
Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio.  Assumindo a condição de servo, tornou-
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Se semelhante aos homens.  Aparecendo como homem, humilhou-Se
ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz.” (Fil 2,6-11)
O Evangelho desta semana – do Domingo de Ramos - resume o mis-
tério da paixão e morte de Jesus e, por isso, é rico em todos os seus
versículos.  Tem especial lugar, no entanto, o desapego de Jesus de si
mesmo e do mundo, o qual mudou definitivamente a história da huma-
nidade.  Estamos acostumados a achar que quanto mais ansiosamen-
te nos apegamos a nós mesmos, aos que amamos, aos problemas e
às coisas, mais resultado temos para a nossa felicidade e para a felici-
dade dos que amamos.  Durante a Quaresma e na celebração de Sua
Paixão e Morte, Jesus vem colocar em prática uma outra forma de
amar: quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais Deus pre-
enche a nossa vida e realiza o que é necessário para nós.
Desapegar-nos de nós mesmos, dos outros, dos problemas e das coi-
sas pode ser um instrumento de enorme efetividade e, muitas vezes é
muito necessário.  Jesus tomou quarenta dias no deserto fazendo je-
jum, antes de começar o que seria a sua grande missão.  Paulo esteve
três dias cego, longe do caminho a Damasco e da missão a que se
propôs, para descobrir um novo caminho. Muitos santos, como Santa
Teresa d´Ávila, São João da Cruz e Santa Teresa de Calcutá, se dis-
tanciaram da missão, passando pelas famosas “noites escuras” e ti-
rando delas a energia para realizar melhor a própria missão.
O desapego pode ser uma forma muito salutar de entender-nos me-
lhor e sair em busca de novas formas de viver em paz.  De fato, o
desapego nos aproxima de Deus, porque passamos a notar que Ele
está dentro de nós.  O desapego amoroso pode melhorar significativa-
mente nosso relacionamento com os outros.  Conheci muitos que se
mudaram por um tempo da cidade em que estavam e seu relaciona-
mento com os outros que continuaram onde estavam melhorou muito.
Conheci pais que, ao se “desapegarem amorosamente” de seus filhos,
puderam fazer com que eles se desenvolvessem muito mais do que
“sufocando-os” ou superprotegendo-os.
O desapego é comprovadamente efetivo para resolver problemas.
Obviamente, só conseguimos deixar de colocar excessiva emoção
sobre a forma como analisamos problemas se nos distanciarmos de-
les, sendo uma espécie de “autoconselheiros”.  Quantas vezes trans-
formamos situações simples em enormes problemas, porque não da-
mos a devida distância delas, pondo-as no devido lugar e no devido
tamanho!
O desapego material pode nos levar a ser mais felizes e, eventualmen-
te, mais ricos.  Quantas vezes nos apegamos tanto ao que temos ou à
mesquinhez do pouco, e deixamos passar oportunidades de extrair
mais valor do que fazemos!  Quantas vezes escutamos biografias de
gente que passou a vida inteira tão ocupada com o material que se
esqueceu de amar a si e os outros.
O desapego permite amar mais a nós e amar os outros de igual forma.
Jesus nos diz que existe um único mandamento: amar a Deus sobre
todas as coisas e amar o outro como a si mesmo.  Não podemos amar
o outro sem amar a Deus mais do que a nós mesmos e sem amar
também a nós mesmos.
O carisma vicentino nos ajuda a nos desapegar de nós mesmos, dos
outros, dos problemas e das coisas.  A mística do encontro com o Po-
bre nos faz dar medida certa aos nossos problemas, aos problemas
que temos com os outros e às coisas.  Ozanam costumava dizer que “o
melhor meio de julgar os assuntos da vida é utilizar a calma e o desa-
pego, olhando os problemas do alto, como se fossem distantes”.
Aproveitemos esta semana para refletir como podemos em casa, no
trabalho, na vida social e na SSVP, exercitar o “esvaziar-se de nós
mesmos e deixar-se encher pela presença amorosa de Cristo” que foi
o exemplo de quem se deixou humilhar e morrer na Cruz para que nós
pudéssemos ter vida, e vida em plenitude.

Ano A - Domingo de Páscoa

Leituras: At 10,34a.37-43; Col 3,1-4; Jo 20,1-9

“Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cris-
to, sentado à direita de Deus.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João

No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro
e viu a pedra retirada do sepulcro.
Correu então e foi ter com Simão Pedro
e com o discípulo predileto de Jesus
e disse-lhes:
“Levaram o Senhor do sepulcro,
e não sabemos onde O puseram”.
Pedro partiu com o outro discípulo
e foram ambos ao sepulcro.
Corriam os dois juntos,
mas o outro discípulo antecipou-se,
correndo mais depressa do que Pedro,
e chegou primeiro ao sepulcro.
Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou.
Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira.

Entrou no sepulcro
e viu as ligaduras no chão
e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus,
não com as ligaduras, mas enrolado à parte.
Entrou também o outro discípulo
que chegara primeiro ao sepulcro:
viu e acreditou.
Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura,
segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.

Reflexão vicentina

Neste domingo celebramos a festa da Páscoa (ressurreição) do Se-
nhor.  Os apóstolos estavam assustados com a morte de Jesus e não
compreendiam bem o que estava passando.  Quando souberam por
Maria Madalena que o corpo de Jesus não estava no túmulo, ficaram
ainda mais assustados.  Quando se deram conta da ressurreição, era
como se eles tivessem ressuscitado com o Cristo: se transformaram
em homens novos.
Os discípulos não compreendiam e estavam assustados com o que
havia acontecido.  Estavam frustrados porque a pessoa que eles ti-
nham seguido por três anos e se dedicado de corpo e alma estava
morto.  Parecia que tudo estava acabado.  No evangelho, Pedro apa-
rece como quem não compreende bem o que se passou com a morte
de Cristo e, por isso, não acredita de imediato na Sua ressurreição.
“Em geral, Pedro representa, nos Evangelhos, o discípulo obstinado,
para quem a morte significa fracasso e que se recusa a aceitar que a
vida nova passe pela humilhação da cruz. Ele é, em várias situações, o
discípulo que tem dificuldade em entender os valores que Jesus pro-
põe, que raciocina de acordo com a lógica do mundo e que não enten-
de que a vida eterna e verdadeira possa brotar da cruz. Na sua pers-
pectiva, Jesus fracassou, pois insistiu – contra toda a lógica – em servir
e em dar a vida. Para ele, a doação e a entrega não podem conduzir à
vitória, mas sim à derrota; portanto, Jesus morreu e o caso está encer-
rado. A eventual ressurreição de Jesus é, pois, uma hipótese absurda
e sem sentido.”
Será que nós também não nos colocamos nesta posição, muitas ve-
zes?  Não compreendemos a lógica de Cristo, porque não se ajusta à
nossa lógica do mundo.  Pensamos: “se Jesus morreu, então fracas-
sou e está acabado!  Se eu não consegui o sucesso diante dos outros,
porque fui bom, porque me sacrifiquei pelos outros, então fracassei e
está acabado!”
Por isso, Paulo diz na segunda leitura que devemos nos “afeiçoar às
coisas do alto e não às da terra”.  Portanto, não dá para entender a
salvação da cruz só pela lógica do mundo.  Se não nos libertarmos
dela, nunca compreenderemos a ressurreição (que, a princípio não
parece lógica).
Por estar mais perto de Jesus, o “outro discípulo” compreende o que
passou e acreditou.   O “outro discípulo” se identifica com Jesus, ama a
Jesus. Ele compreendeu a lógica de Jesus de que a morte (doação) na
cruz representa vida e sucesso: ele “viu e acreditou”.  Para ele, tudo
fazia sentido (Jesus estava vivo) e, portanto, embarca com Jesus em
sua descoberta.
Isto não significa que Pedro seja um pecador (ao contrário, com suas
fraquezas, ele foi escolhido como a “pedra fundamental”).  Significa
que Deus entende quando não compreendemos Sua lógica, porque
somos humanos e está sempre aberto a receber-nos quando a desco-
brimos e passamos a crer nela.
Ao crer, os discípulos se transformam em “homens novos”.   No mo-
mento em que Pedro e os outros discípulos acreditaram, passaram a
assumir claramente a sua missão de homens transformados que esta-
vam dispostos a fazer qualquer coisa para seguir o que Jesus pedira:
testemunhar a Sua vida, morte e ressurreição.  A partir deste momento,
Pedro passa a dizer com toda a certeza: “quem acredita n’Ele, recebe
pelo Seu nome a remissão dos pecados”, se santifica.
Os apóstolos testemunharam a morte e ressurreição de Cristo e, mes-
mo assim, muitos duvidaram.  E Jesus os amou com um amor infinito:
não os repreendeu, mas confiou neles para continuar a sua missão.
Se Ele agiu assim com os apóstolos, imagine então o que faz com o
vicentino que deixa o seu conforto e vai visitar o Pobre, com a certeza
de que vai ao encontro do Jesus ressuscitado, não do Jesus morto.
O vicentino vai ao encontro do Pobre para levar-lhe vida, esperança e
amor.  Vai compartilhar a sua fé com Ele, mostrando-Lhe que compre-
ende a “lógica do alto”, mesmo estando com os pés na terra.  A lógica
do mundo impediria o vicentino de deixar o seu conforto: é a fé nas
coisas do alto que o move a sair de si mesmo e ir correndo à casa do
assistido com a mesma velocidade com que o “outro discípulo” foi ao
túmulo de Jesus.  E, ao chegar lá, compreende e crê que a sua visita é
mais do que levar o pão; é testemunhar a morte e ressurreição de
Cristo.  E ao retornar da visita, o vicentino se transforma, assim como o
“outro discípulo” voltou transformado do túmulo: ao deixar o Cristo no
coração do Pobre, compreendemos que já não somos os mesmos,
porque trazemos o mesmo Cristo no nosso.  Tornamo-nos “homens
novos”.

Ano A - Segundo Domingo de Páscoa

Leituras: At 2,42-47; 1 Ped 1,3-9; Jo 20,19-31

“Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados
ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes serão retidos.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as por-
tas da casa
onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus,
veio Jesus, colocou Se no meio deles e disse lhes: “A paz esteja con-
vosco”.
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor.
Jesus disse-lhes de novo: “A paz esteja convosco. Assim como o Pai
Me enviou, também Eu vos envio a vós”.
Dito isto, soprou sobre eles e disse lhes: “Recebei o Espírito Santo:
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados;
e àqueles a quem os retiverdes serão retidos”.
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando
veio Jesus.
Disseram-lhe os outros discípulos: “Vimos o Senhor”.
Mas ele respondeu lhes: “Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos,
se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não
acreditarei”.
Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé
com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas,
Apresentou-Se no meio deles e disse: “A paz esteja convosco”.
Depois disse a Tomé: “Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos;
aproxima a tua mão e mete a no meu lado;
e não sejas incrédulo, mas crente”.
Tomé respondeu Lhe: “Meu Senhor e meu Deus!”
Disse lhe Jesus: “Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam
sem terem visto”.
Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que
não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias,
o Filho de Deus,
e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome.

Reflexão vicentina

As leituras deste Segundo Domingo da Páscoa nos contam como se
formou a comunidade da Igreja de Cristo, nos seus primeiros tempos.
Ela foi formada fundamentalmente: pela presença do Espírito Santo,
no ambiente da conversão, e pelo poder que os discípulos passaram a
ter de fazer milagres em nome de Jesus e compartilhar tudo o que
tinham de material e espiritual.
A comunidade eclesial (da Igreja) foi formada em torno ao Espírito Santo.
O sopro do Espírito Santo, dado por Jesus foi o que converteu e trans-
formou os apóstolos de forma individual.  Mas também foi o que criou o
sentido de comunidade missionária de fé.  Pelo Espírito Santo, os após-
tolos passaram a entender o mistério da vida, morte e ressurreição de
Cristo.  A partir deste sopro de vida, os apóstolos deixaram de ter medo
de pregar: “não temas; Eu sou o Primeiro e o Último, o que vive”.
Como vicentinos, formamos uma comunidade também centrada no
Espírito Santo.  Desde a primeira Conferência Vicentina, colocamos a
nossa conversão pessoal e o nosso crescimento como comunidades
missionárias de fé nas mãos do Espírito Santo.  Ele nos empurra ao
serviço dos Pobres e à evangelização da justiça, sem medo das con-
sequências.
A Igreja foi formada pela conversão dos que viram a Cristo, mas mais
importante, pelos que não viram.  Tomé não tinha estado com Jesus na
primeira vez que Ele entrou na “casa onde os discípulos se encontra-
vam”.  Não tinha visto como Jesus pode entrar em um lugar cujas por-
tas estavam trancadas.  Jesus chega para destrancar os corações dos
apóstolos.  Tomé abre o coração e se converte: “meu Senhor e meu
Deus!”, ele disse.  Diante da conversão de Tomé, Jesus dá a nós a
mensagem direta: “porque Me viste acreditaste; felizes os que acredi-
tam sem terem visto”.
Como vicentinos, às vezes somos como Tomé, mas nos convertemos
por “ver e sentir o Cristo no Pobre”.  A entrada na casa do Pobre “des-
tranca nossos corações”, transforma-nos, converte-nos.  Já não preci-
samos ter medo, porque o próprio Cristo, na pessoa do Pobre, abre
nossa mente e nosso espírito para servi-Lo na pessoa do Pobre.
A primeira comunidade eclesial fazia milagres, transformando a vida
das pessoas.  Depois da vinda do Espírito Santo, os apóstolos, sim-
ples pescadores, sem estudo, sem poder, sem status social, passam a
ser capazes de dar vida!  E esta vida era dada de duas formas: pela
cura e pela palavra.
Como vicentinos, fazemos pequenos milagres na vida dos Pobres.  Às
vezes não nos damos conta dos pequenos (ou grandes) milagres que
fazemos na vida de cada um de nossos assistidos, dando-lhes vida.  E
esta vida vem também de duas formas: através do pão e através da
presença.  O pão, a saúde, a educação e a moradia causam transforma-
ções milagrosas na vida dos nossos assistidos, como pessoas e como
famílias.  Mas é a nossa presença e a nossa palavra que realmente
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transformam, dando ao Pobre a autoestima de que necessita para levan-
tar e seguir em frente, confiante em Si, pela ação do Espírito Santo.

Ano A - Terceiro Domingo da Páscoa

Leituras: At 2,14.22-33; 1Pd 1,17-21; Lc 24, 13-35

A ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo mudam tudo em
nossa vida.  Elas nos renovam a alegria, matam o medo e nos tornam
competentes para seguir em frente.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas

Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de
Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante onze quilôme-
tros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham
acontecido.   Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se
aproximou e começou a caminhar com eles.  Os discípulos, porém,
estavam como que cegos, e não o reconheceram.  Então Jesus per-
guntou: “O que ides conversando pelo caminho?” Eles pararam, com o
rosto triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse: “Tu és o único
peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últi-
mos dias?”
Ele perguntou: “O que foi?” Os discípulos responderam: “O que acon-
teceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e
palavras, diante de Deus e diante de todo o povo.  Nossos sumos sa-
cerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e
o crucificaram.  Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas,
apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas acontece-
ram!  É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um
susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo
dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afir-
maram que Jesus está vivo.  Alguns dos nossos foram ao túmulo e
encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém,
ninguém o viu”.
Então Jesus lhes disse: “Como sois sem inteligência e lentos para crer
em tudo o que os profetas falaram!  Será que o Cristo não devia sofrer
tudo isso para entrar na sua glória?”
E, começando por Moisés e passando pelos Profetas, explicava aos
discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito
dele.  Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez
de conta que ia mais adiante.  Eles, porém, insistiram com Jesus, di-
zendo: “Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando!” Jesus
entrou para ficar com eles.  Quando se sentou à mesa com eles, to-
mou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía.  Nisso os olhos dos
discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, de-
sapareceu da frente deles.  Então um disse ao outro: “Não estava ar-
dendo o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos
explicava as Escrituras?”
Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém
onde encontraram os Onze reunidos com os outros.  E estes confirma-
ram: “Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!”  Então
os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham
reconhecido Jesus ao partir o pão.Reflexão vicentina

Os discípulos de Emaús caminhavam tristes.  Esse era, na verdade, o
sentimento de todos os amigos de Jesus depois de sua morte e antes
de sua ressurreição: decepção e tristeza.  Muitas vezes nos sentimos
assim na caminhada de nossa vida.  Temos dúvida como os discípulos
tiveram, sentimo-nos cansados como caminhavam os discípulos, te-
mos medo do que vai ser a partir de hoje, como tiveram os apóstolos.
Sentimos, por assim dizer, as “noites escuras” de nossa vida.  E isso
não é pecado algum!
O sentimento de abandono, as “noites escuras” são um privilégio dos
santos.  Assim foi com Madre Teresa de Calcutá, assim foi com o Padre
Pio, assim foi com Jesus no Monte das Oliveiras: é o cansaço dos
bons!
Jesus não repreende os discípulos pelo seu sentimento.  Tampouco
Jesus evita que eles sofram: Ele poderia simplesmente ter abolido a
tristeza, mas preferiu deixar que os três dias depois da morte aconte-
cessem.  Primeiro, porque assim estava definido nas Escrituras; de-
pois, porque o “funeral” é importante para que possamos nos renovar,
para que possamos “virar a página” e viver de novo.  E viver uma vida
diferente.
Nós somos muito ansiosos; e cada vez mais nos movemos com a
velocidade digital.  Queremos que tudo se resolva rápido, sem enten-
der que não há ressurreição sem morte.  Por duas vezes, Jesus pode-
ria ter sido ansioso com os discípulos de Emaús, e ter enviado a men-
sagem da ressurreição logo de início.  Na primeira, ele preferiu pergun-
tar “o que foi?”, apesar de saber da resposta.  Ele nos faz refletir por
nós mesmos.  Na segunda, Ele “fez de conta que ia mais adiante”, ia
saindo...  Ele deixa que nós O convidemos a “entrar e ficar conosco
quando a noite vem chegando”: Ele caminha conosco, mas deixa que
nós tomemos a decisão de chamá-Lo.
A ressurreição e a vinda do Espírito Santo mudam tudo em nossa vida.
Elas nos renovam a alegria, matam o medo e nos tornam competentes
para seguir em frente.  Quando Jesus parte o pão e os discípulos de
Emaús O reconhecem, o medo e a tristeza se transformam em força e

alegria.  Em Pentecostes, Jesus envia o Espírito Santo sobre os após-
tolos e eles se transformam.  Como vimos na primeira leitura, Pedro
que era um tímido pescador e que havia negado Jesus, torna-se o
melhor dos pregadores, com competência, sem medo de ser o líder da
evangelização.  Paulo vai sentir o mesmo, quando diz, anos mais tarde
que “é na fraqueza, que me sinto forte”.
A vocação vicentina tem tudo a ver com as leituras desta semana.
Sabemos que a vida é um caminhar em busca da nossa santificação,
com o sentido de contemplar a Jesus tanto de forma plena no final da
nossa vida, quanto na caminhada de hoje, ao encontro do Pobre.
A dúvida, o cansaço, as “noites escuras” de nossa vida nos fazem
desejar que Deus nos mande sinais de que Ele caminha conosco.
Assim somos nós: precisamos de sinais.  Mas Jesus está lá, dentro de
nós, caminha e fica conosco, e se manifesta no “partir o pão”.   A dife-
rença é que, é o vicentino quem parte o pão: ou seja, somos nós, os
sinais para o Pobre da presença de Jesus ressuscitado, como Ele
mesmo fez com os discípulos de Emaús.  Ao ser sinais para o Pobre,
Jesus mesmo se torna um sinal em nossa vida, mesmo que às vezes
Ele pareça um pouco escondido atrás de nossa tristeza.  Quantas ve-
zes caminhamos para a visita ao pobre e nos esquecemos de que
Jesus caminha conosco, pelas favelas, pelos corredores dos hospi-
tais, pelos quartos sujos e abandonados!
O Encontro com Jesus no Pobre nos revigora, para que saiamos para
fora de nós mesmos, anunciando com a alegria a ressurreição.  Não
deixemos que o mal, personificado na inveja crucificante, destrua a
beleza do Cristo ressuscitado que habita dentro de nós!  De servidores
tristes e cansados, o Espírito Santo nos transforma nos Cléofas, nos
Pedros e nos Paulos, fortes e aptos a lutar, servir e evangelizar.
Ozanam utilizava a experiência da visita e do encontro com o Pobre
como fontes de sabedoria e de força para entender e propagar a justi-
ça social.  De seus estudos, mas acima de tudo, da experiência pesso-
al e íntima com o Pobre, Ozanam se transformou no precursor e em
um dos inspiradores da Rerum Novarum, encíclica escrita quarenta
anos após a morte de Ozanam por Leão XIII, como primeiro documen-
to formal do que hoje chamamos Doutrina Social da Igreja.
Ele também teve suas “noites escuras”, as decepções com os sansi-

monianos, com os “cegos que não reconheciam a Jesus”, com os que
queriam vê-lo mergulhado na baixa autoestima.  A ascese e o encontro
frequente com o Pobre transformaram tudo isto em energia para o ser-
viço de sua missão evangelizadora no trabalho, na família e na vida
social.   Assim também deve ser com cada um de nós.

Ano A - Quarto Domingo da Páscoa – Domingo do Bom Pastor

Dia Mundial da Oração pelas Vocações

Leituras: At 2,14a.36-41; 1Pd 2,20b-25; Jo 10,1-10

Quem consegue enxergar o Cristo em tudo o que faz, inclusive no
Pobre, converte-se para sempre.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo, disse Jesus: “Em verdade, em verdade vos digo, quem
não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é
ladrão e assaltante.  Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas.  A
esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz; ele chama as
ovelhas pelo nome e as conduz para fora.  E, depois de fazer sair todas
as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque
conhecem a sua voz.  Mas não seguem um estranho, antes fogem
dele, porque não conhecem a voz dos estranhos”.
Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele
queria dizer.  Então Jesus continuou: “Em verdade, em verdade vos
digo, eu sou a porta das ovelhas.  Todos aqueles que vieram antes de
mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram.  Eu
sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e encon-
trará pastagem.  O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância”.

Reflexão vicentina

Neste domingo, em que a Igreja celebra o Dia do Bom Pastor – reza-
mos em particular pelas vocações.  Na leitura dos Atos dos Apóstolos
(At 2,14a.36-41) vemos um Pedro Apóstolo muito diferente do que era
antes da ressurreição: seguro de suas palavras, ele fala alto e desafia
o povo que havia crucificado Jesus.  Às vezes me pergunto o que pode
fazer com que um pescador com muito poucos estudos se transforme
em um líder forte, competente e sem medo.
A leitura nos dá a indicação da resposta: a ressurreição de Cristo e
Pentecostes.  Pedro se transformou quando viu Cristo ressuscitado
em pessoa, comendo com os seus amigos apóstolos.  Certamente,
Cristo tinha uma forma diferente daquela antes de sua morte, porque
ele podia entrar (pela porta) em um recinto (onde estavam os apósto-
los) sem que a porta se abrisse, ou podia não ser percebido de imedi-
ato, como aconteceu no encontro com os discípulos de Emaús.  Mas
era o Cristo em corpo e alma, reconhecido no comer o peixe ou no
partir o pão.  E os apóstolos tiveram a honra de vê-Lo, senti-Lo e ouvi-
Lo ressuscitado e em pessoa.  Tudo mudou para eles.
Em Pentecostes, Jesus deu aos apóstolos o Espírito Santo: o Espírito
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de amor, de força e de sabedoria.  Eles puderam sentir as “línguas de
fogo”.  Tudo mudou novamente: passaram a ter eles mesmos a sabe-
doria do Espírito.  A partir deste momento, tudo o que faziam (unção
dos sacramentos, milagres, pregações), tudo passou a ser obra do
Espírito.
No Evangelho, Jesus conta a parábola do pastor e das ovelhas.  Nova-
mente está claro que as ovelhas que veem o pastor, reconhecem, pela
voz, que ele e só ele é o seu guia.  Uma vez que o reconhecem, tudo
muda para elas que o seguem sem medo; ele vai adiante delas.  O
pastor entra pela porta principal para ver as suas ovelhas, não necessita
de subterfúgios, de enganar nenhuma ovelha.  Afinal, o pastor conhece
cada ovelha pelo nome, com suas debilidades e suas fortalezas, com
suas tristezas e suas alegrias, conhece todas as suas necessidades.
Certa vez, perguntaram a um sacerdote de uma congregação, porque
é tão difícil obter vocações religiosas.  Ele respondeu fazendo uma
comparação a uma manada de animais que seguem uma caça.  Os
que conseguem ver a caça e reconhecê-la como caça seguem corren-
do atrás dela; não desistem.  Já os animais que estão mais atrás e que
não conseguem ver a caça, mas somente acompanham a corrida, pou-
co a pouco vão se dispersando e se afastam da caçada.
Assim somos nós os vicentinos.  Quando conseguimos ver de fato e
de verdade o Cristo no Pobre que assistimos, enchemo-nos de alegria.
Sabemos que a recompensa pelo serviço vem de uma proximidade
com Deus e não de um ato filantrópico simplesmente.  Quando somos
capazes de ver o Cristo ressuscitado na casa do Pobre, nos converte-
mos totalmente e não queremos deixar de correr, como atletas de Cris-
to, a serviço de nossas ovelhas: não servimos em nosso nome, mas
em nome de Cristo.
Da mesma forma, às vezes não damos a devida atenção à oração que
fazemos ao Espírito Santo ao início de nossas reuniões de Conferên-
cia Vicentina.  Se a fizermos com a certeza de que o Espírito de Deus
pode realmente transformar-nos, conseguimos nos encher plenamen-
te de nova força e sabedoria.  É um Pentecostes que acontece a cada
vez que pedimos ao Espírito para que guie a nossa reunião, a nossa
visita, o nosso trabalho, a nossa família e os nossos projetos.  O Espí-
rito Santo nos faz capazes de reconhecer o Cristo em tudo o que faze-
mos e assim, passar a ter vida e vida em plenitude.

Ano A - Quinto Domingo da Páscoa

Leituras: At 6,1-7; 1Pd 2,4-9; Jo 14,1-12

Cada um de nós, na sua função, pode ver o Pai, se segue a Sua von-
tade, tomando a Jesus como seu caminho, verdade e fonte de vida.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ”Não se perturbe o
vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na
casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria
dito. Vou preparar um lugar para vós e, quando eu tiver ido preparar-
vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu esti-
ver estejais também vós. E, para onde eu vou, vós conheceis o cami-
nho”.
Tomé disse a Jesus: “Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como
podemos conhecer o caminho?” Jesus respondeu: “Eu sou o Cami-
nho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós
me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o
conheceis e o vistes”.
Disse Felipe: “Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta!” Jesus res-
pondeu: “Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe?
Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: ‘Mostra-nos o Pai’? Não
acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que
eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai, que, permane-
cendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me: eu estou no Pai e
o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas
obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará
as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou
para o Pai”.

Reflexão Vicentina

Interessante como as leituras que analisamos hoje nos levam a um
mesmo lugar.  Na leitura dos Atos dos Apóstolos (At 6,1-7), verifica-se
a primeira divisão de tarefas entre os apóstolos e os outros discípulos.
A partir de uma provocação dos gregos (não judeus), os apóstolos
“ordenam” os primeiros diáconos (lhes impõem as mãos).  São sete os
diáconos e todos têm nomes gregos:  Nicolau, chamado “prosélito” é
de Antioquia; os demais são “helenistas”, isto é, judeus de cultura gre-
ga que estão agora em Jerusalém ou na Judeia. Eles são escolhidos
para formar um grupo específico: o dos servidores das mesas, algo
como organizadores da comunidade.  E assim, cada um, em sua fun-
ção, formava a Igreja de Deus.
No Evangelho, Jesus nos diz que na casa do Pai há muitas moradas,
há muitas funções, há muitas formas de salvação.  Ocuparemos, por-
tanto, uma morada individual e específica para cada um de nós, como
pessoas únicas, como filhas ou filhos única(o)s de Deus.  Portanto, na
busca da salvação, não é necessário que nos comparemos com os
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outros.
Estêvão, um dos diáconos a quem os apóstolos impuseram as mãos,
tem particular posição na história da salvação.  Ele não era do grupo
dos Doze, o grupo original dos Apóstolos; era de origem grega (ou
“helenista”). Representava, portanto, todos os que seguem a Jesus
como discípulos sem o terem conhecido pessoalmente. Mais tarde,
em At 6,8–7,60, Estêvão se torna o primeiro mártir do cristianismo,
sendo apedrejado porque defendeu o Cristo, literalmente, até a morte.
Em sua defesa e em seu martírio, Estêvão demonstra grande deste-
mor e decisão: ele estava cheio do Espírito Santo e Deus o escolheu
para ser o primeiro a padecer.  Repare que Deus não escolheu algum
dos Doze para ser o exemplo de martírio como o Cristo!  Sua escolha
foi inesperada.  Interessante como Deus manifesta a sua vontade!
Muitas vezes, em nosso trabalho e mesmo na Sociedade de São Vi-
cente de Paulo, ficamos muito ansiosos porque queremos ser reco-
nhecidos como os melhores, se comparados com os outros: de uma
certa forma, “queremos ser um dos doze”.  As leituras desta semana
nos mostram uma perspectiva diferente.  Jesus nos diz que não é ne-
cessário ser ansioso para ser o melhor: Ele não nos mede pelo nosso
resultado, mas pela nossa intenção.  E esta é uma forma diferente
daquela que as pessoas nos medem e daquela como nós mesmos
medimos os outros. Na verdade, em geral, julgamos os outros pelo
resultado do que fazem e queremos que nós sejamos julgados por
nossas intenções.
Jesus nos diz que Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Quantas vezes nos sentimos perdidos em nosso caminhar!  Temos
dúvidas muito humanas, justas e adequadas.  No trabalho, outros pas-
sam a nossa frente injustamente.  Na família, somos incompreendidos
ou nos decepcionamos.  Em nossas Conferências e Conselhos vicen-
tinos, temos vontade de largar tudo, porque os outros não nos compre-
endem ou não nos valorizam.  Está muito claro: Jesus é o caminho; se
nos deixarmos guiar como ovelhas pelo Pastor que entra pela porta
principal de nosso coração, seguiremos o melhor para nós e para os
que amamos e servimos.
Outras vezes, nos questionamos sobre o que é a verdade!  Em um
mundo onde a “ditadura do relativismo” parece ser dominante, temos
dúvidas se nossas convicções (nossa fé) podem sobreviver à forma
como o mundo nos julga, nos promove, nos recompensa.  As pessoas
faltam com a verdade conosco; somos caluniados pelos que mais pa-
recem ser nossos amigos.  São Vicente foi chamado de ladrão e a sua
resposta foi: “a verdade aparecerá”.  Está também muito claro: Jesus é
a verdade; se nos guiarmos por Ela, seremos livres, porque, como
indica São João, “a verdade nos libertará”.
Finalmente, com frequência nos perguntamos sobre o que é vida, ou
qual o sentido da vida para nós!  Quem já esteve perto da morte sabe
que é um momento de absoluta insegurança; a sobrevivência à morte
nos transforma completamente e passamos a dar graças a Deus todos
os dias por estarmos vivos.  Está claro: Jesus é a vida e vida em abun-
dância; se Ele for o sentido de nossa existência, a morte virá como um
presente e não como uma ameaça.  Viver em Cristo nos dá a força
para despertar, para orar, para trabalhar, para servir e para voltar a
descansar: em todas estas horas, Cristo está conosco, caminha co-
nosco, decide conosco e age conosco.

Ano A - Sexto Domingo da Páscoa

Leituras: At,5-8.14-17; 1Pd 3,15-18; Jo 14,15-21

“O Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque
não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece
junto de vós e estará dentro de vós”.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 15Se me amais, guar-
dareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um
outro Defensor, para que permaneça sempre convosco: o Espírito da
Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem
o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e
estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Pouco
tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque
eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai
e vós em mim e eu em vós.
Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama.
Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me
manifestarei a ele.

Reflexão vicentina

As leituras desta semana parecem exigir muito mais do que podemos
aceitar como humanos.
São Pedro nos fala de santificação através de uma resposta de espe-
rança a quem nos trai.  “Santificai em vossos corações o Senhor Jesus
Cristo, e estai sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo
aquele que vo-la pedir.  Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e
com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados,
ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimen-
to em Cristo” (1Pd 3,15-16).

Como é difícil, meu Deus, responder com mansidão e respeito a quem
nos calunia ou nos trai!  Quantas vezes optamos por seguir o caminho
do Evangelho e, além de não sermos reconhecidos como bons, so-
mos ainda objeto de inveja, de mentiras, de traição ou, no mínimo, de
incompreensão!
Jesus e Pedro, na verdade, nos dizem que a traição é um presente e
não um castigo, porque pode ser causa de nossa santificação, se a
oferecemos como o Cristo fez na cruz.  As palavras de Pedro são muito
belas, mas muito difíceis de viver na prática: “será melhor sofrer prati-
cando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal.
Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos
pecados, o justo, pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a
morte, na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espíri-
to” (1Pd 3, 17-18).
Estamos preparados para praticar o bem a quem nos trai, para ser
semelhantes a Cristo e receber a vida plena no Espírito Santo?
Na Família Vicentina, tive a oportunidade de conhecer muitos missio-
nários (religiosos, consagradas e leigos) que foram caluniados em suas
missões.  Sacerdotes que tiveram que deixar suas paróquias por in-
compreensão eclesial interna ou dos próprios paroquianos a quem
eles serviam.  Consagradas que tiveram que largar seus projetos de
serviço aos pobres porque “foram tão efetivas em seu serviço que cau-
saram inveja”.  Vicentinos leigos que foram chamados de interesseiros
ou corruptos e até mesmo deixaram a sua vocação.  Muitas vezes
somos incompreendidos pelos Pobres que servimos!  Construímos sua
casa e na visita da semana seguinte, já não os encontramos, porque
venderam a casa que nos custou tanto suor!  Às vezes sentimos que
lutamos com todas as nossas forças pela missão de serviço e entrega
total aos Pobres e ninguém nos compreende.
Em gestão de projetos, costumamos dizer que se não estamos cau-
sando oposição, significa que não estamos trazendo mudança, ou não
estamos tendo impacto.  O Novo Testamento nos diz que a incompre-
ensão é parte integrante da missão, para a nossa santificação: não há
ressurreição sem morte e nem proximidade de Cristo sem carregar
com Ele a sua cruz!
E não é necessário ter medo de arriscar ser incompreendido (ou calu-
niado ou traído), porque Deus sempre estará dentro de nós, dando
força, sabedoria e paz.  “Se me amais, guardareis os meus manda-
mentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Defensor, para
que permaneça sempre convosco: o Espírito da Verdade, que o mun-
do não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o
conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós.
Não vos deixarei órfãos” (Jo 14,15-18).

Ano A - Ascensão do Senhor (Sétimo Domingo de Páscoa)

Leituras: At 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

Já não necessitamos esperar a vinda do Senhor para estarmos com
Ele, porque Ele está dentro de cada um de nós.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Ma-

teus

Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte
que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se di-
ante dele. Ainda assim alguns duvidaram.
Então Jesus aproximou-se e falou: “Toda a autoridade me foi dada no
céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os
povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e
ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei! Eis que estarei con-
vosco todos os dias, até o fim do mundo”.

Reflexão vicentina

Na solenidade da Ascensão do Senhor, vemos que novamente Jesus
se despede dos seus apóstolos e discípulos.  Mas esta despedida
ocorre em um ambiente muito diferente da despedida da Última Ceia e
da subsequente morte de Jesus.  Naquela vez, os apóstolos e discípu-
los ficaram totalmente desnorteados (“sem norte”); sentiram-se decep-
cionados e com um enorme vazio: foram os primeiros cristãos a sentir
as famosas “noites escuras”.  A despedida da ascensão, por outro lado,
é cheia de esperança: Ele voltava ao céu depois de passar cerca de
quarenta dias com seus apóstolos como ressuscitado. Já não havia
medo, não havia vazio, não havia decepção, porque o Cristo restabe-
leceu a confiança e a aliança com eles, através da ressurreição.
Faltava somente preencher um único vazio que iria sedimentar a for-
mação da Igreja, uma comunidade que ia muito mais longe do que
Jerusalém, seria muito maior do que a comunidade judaica: seria a
Igreja anunciada por toda a terra.  Este vazio de força e sabedoria seria
preenchido pelo Espírito Santo, que iria vir em forma de fogo, em Pen-
tecostes, anunciado e trazido por Jesus e pelo Pai.
Os apóstolos haviam sido batizados pela água, por João Batista, o
precursor de Jesus, mas agora seriam batizados pelo Espírito Santo:
sua santidade seria selada para sempre.  E teriam o poder de batizar,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todos: judeus, gregos,
pagãos, gentios, romanos, todos nós...
É muito interessante a cena da contemplação da ascensão do Senhor.

O texto de Atos (1, 10-11) diz: “Os apóstolos continuavam olhando para
o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos
de branco, que lhes disseram: ́ Homens da Galileia, por quê ficais aqui
parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o
céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu´”.  É como se
o Senhor quisesse dizer: está bem, a contemplação é importante, mas
vocês têm agora que levar o legado da morte e ressurreição a todos os
que estão sedentos do sentido para as suas vidas.
Isto me faz recordar o próprio São Vicente de Paulo.  Todos conhece-
mos a sua faceta de líder, de realizador de obras, de organizador da
caridade.  Mas há um lado de São Vicente que às vezes nos esquece-
mos: ele passava horas em oração (em ascese).  Mas sua oração
tinha uma característica interessante: uma vez que, através da oração,
entendia a vontade de Deus, saía para realizá-la.  Podemos dizer que
São Vicente praticava uma ascese prática.
Vale a pena que pensemos um pouco sobre o sentido de nossa vida,
nós que recebemos o presente da vocação vicentina.  Compreender
que o batismo que tivemos foi mais do que o batismo de João, mas
sim, o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo faz toda a diferença.
Já não necessitamos esperar a vinda do Senhor para estarmos com
Ele, porque Ele está dentro de cada um de nós.
O próximo passo seria experimentar a ascese prática.  Colocar-nos de
joelhos diante do Santíssimo Sacramento e buscar entender o que o
Espírito Santo quer que façamos.  Colocar-nos também de joelhos di-
ante do Pobre que assistimos (e que é Deus por excelência) e escutar
dele o que o mesmo Espírito quer que mudemos em nossa vida ou
como quer que evangelizemos até os confins da terra.  Buscar no sa-
crário do altar e no sacrário da casa do assistido a razão da nossa vida,
faz-nos verdadeiros apóstolos de Cristo, em espírito e em ação, em
verdade e em vida.

Ano A - Pentecostes

Leituras: At 2,1-11; 1Cor 12,3b-7.12-13; Mt 28,16-20

Cada visita vicentina é um novo Pentecostes em que tanto o visitante,
quanto o visitado sopram sobre o outro, a sabedoria do Espírito Santo.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Ma-

teus

Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas,
por medo dos judeus,
as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e
pondo-se no meio deles,
disse: ‘A paz esteja convosco’. Depois destas palavras, mostrou-lhes
as mãos e o lado.
Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
Novamente, Jesus disse: ‘A paz esteja convosco. Como o Pai me en-
viou, também eu vos envio’.
E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: ‘Recebei o Espírito
Santo.
A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem
os não perdoardes,
eles lhes serão retidos’.

Reflexão vicentina

A solenidade descrita nas leituras de hoje, o Pentecostes, mudou a
vida da Igreja.  Os apóstolos haviam escutado de Jesus o mandato de
pregar o Evangelho em todos os lugares da terra.  Eles haviam com-
preendido a mensagem da ressurreição de Cristo, mas ainda não ti-
nham compreendido na totalidade o alcance da missão que Jesus ti-
nha dado a eles.  Por outro lado, os apóstolos eram judeus e haviam
praticado o judaísmo durante toda a vida.
De onde viria a competência para evangelizar até os confins da terra,
em idiomas diferentes, a culturas diferentes, a pessoas de religiões e
seitas diferentes?  Como se faria isto se os apóstolos eram simples
pescadores?  A competência veio como um vento.  Por um lado, ela
veio como um vento assustador: “De repente, veio do céu um barulho
como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se
encontravam” (At 2,2).  Por outro lado, ela veio como um sopro de paz.
Ao aparecer aos apóstolos depois de ressuscitado, Jesus lhes diz: “A
paz esteja convosco.  Como o Pai me enviou, também eu vos envio.  E
depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: ‘Recebei o Espírito
Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a
quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos’” (Jo 20,23).
Pronto, depois deste vento, tudo estava preparado para enviar os após-
tolos em missão.  Primeiro, eles haviam passado dois ou três anos
ouvindo e vendo Jesus fazer milagres.  Depois, confirmaram a Sua
divindade pela morte e ressurreição.  Finalmente, o Espírito Santo ha-
via sido dado a eles, para prover-lhes a capacidade.  Eles já podiam ir
até os confins da terra e evangelizar, em todas as línguas, a todas as
culturas.  Como sempre, Deus não escolhe os capacitados, mas capa-
cita os escolhidos.
Também nós, como vicentinos, somos chamados a evangelizar.  A gran-
de diferença talvez entre nós vicentinos e outros evangelizadores é que
aprendemos pela Palavra e pela oração e praticamos pela experiência
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da intimidade com Deus na pessoa do Pobre.   Muitos são excelentes
evangelizadores ou elaboradores de políticas públicas, mas não pude-
ram ser tocados pela “língua de fogo” que é o encontro com o Pobre.
Nós, sim, vicentinos, fomos tocados e já não podemos ficar alheios ao
chamado de Cristo para que evangelizemos até os confins da terra.
Tomemos o exemplo de Ozanam. Antes das Conferências de Carida-
de (como são hoje as nossas Conferências Vicentinas), existiram as
Conferências de História.  Ozanam e seus jovens amigos formaram
estas conferências para defender a Igreja e aprender (através da dis-
cussão) como trazer liberdade, igualdade e fraternidade à França do
início do século dezenove.
Ozanam já tinha a vocação para a evangelização e a utilizava de for-
ma corajosa em um ambiente muito contrário à Igreja.  O contato com
o Pobre, através da visita, obra-resposta à uma provocação de um
sansimoniano (contrário à Igreja) completou a evangelização iniciada
antes.  E completou de forma divina e humana: é como se o Pobre
fosse a competência que faltava a Ozanam e seus amigos para a evan-
gelização, ou seja, a língua de fogo, o sopro do Senhor, ou a ventania
que mudaria a vida deles.  Então, a visita é o encontro humano com a
mútua evangelização divina: tanto nós, os visitantes, sopramos o Espí-
rito Santo sobre os Pobres, quanto os visitados sopram sobre nós o
mesmo Espírito.  Só mesmo uma obra divina como a SSVP pode expli-
car e realizar esta mística.  Cada visita é, portanto, um novo Pentecos-
tes.
A partir da fundação da SSVP, Ozanam passou a utilizar tudo o que
sabia para evangelizar: foi um brilhante professor da Sorbonne, para
ter a credibilidade para defender a justiça social.  Propagou como pou-
cos o Evangelho, através da política, da literatura, da sociologia, da
autoria de artigos em revistas e jornais.  Foi um precursor muito impor-
tante da Rerum Novarum, encíclica escrita 50 anos depois da morte de
Ozanam por Leão XIII e que se tornou o início formal da Doutrina Soci-
al da Igreja como conhecemos hoje.
Nosso carisma vicentino não se limita à evangelização através da visi-
ta; pelo contrário, esta mesma visita deve ser o alimento, o fogo de
sabedoria, que nos ilumina e empurra a evangelizar em todos os con-
fins da terra.

Ano A - Solenidade da Santíssima Trindade

Leituras: Ex 34,4b-6.8-9; 2Cor 13,11-13; Jo 3,16-18

Viver na Trindade é viver na graça, no amor e na comunhão, três prin-
cípios fundamentais da Sociedade de São Vicente de Paulo.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João

Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que
não morra todo o que nele crer,
mas tenha a vida eterna.
De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mun-
do, mas para que o mundo seja salvo por ele.
Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condena-
do, porque não acreditou no nome do Filho unigênito.

Reflexão vicentina

A solenidade que celebramos neste domingo é claramente descrita
nas leituras: a Santíssima Trindade é muito mais do que um dogma; é
um dos principais elementos da evolução da história da salvação.
A Santíssima Trindade, como tal, somente foi formalizada por volta do
ano 180 depois de Cristo: o escritor Teófilo de Antioquia utilizou pela
primeira vez o conceito dogmático de tríade ou trindade (Deus em três
pessoas).
O Decreto Ad Gentes do Concilio Vaticano II define os princípios doutri-
nais da Trindade e a missão da Igreja, mostrando que ela vem da
Trindade.  Assim, primeiramente, a Igreja é missionária pelo desígnio
do Pai, brotado do “amor fontal” (da fonte), que é não só criador, mas
nos convida a participar da criação de forma livre.  Depois, a missão do
Filho é a salvação do gênero humano, como mediador entre o Pai e os
homens e como cabeça da Igreja: Ele manifesta o Pai ao mundo.  Fi-
nalmente, a missão do Espírito Santo, enviado pelo Filho em Pente-
costes, é realizar no interior das almas a obra salvadora e impelir a
Igreja ao seu próprio crescimento.
Mas que importância tem o dogma da Santíssima Trindade para nós
vicentinos?  Poderíamos viver sem ele?
Na segunda leitura desta semana, Paulo recita uma de suas célebres
exortações que nós repetimos sempre na missa (às vezes sem prestar
muita atenção): “a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a
comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós”.  Viver na Trinda-
de é viver na graça, no amor e na comunhão, três princípios fundamen-
tais da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Primeiro, a graça da santidade, através de uma vida evangélica.  Na
mesma carta aos coríntios, Paulo diz “trabalhai no vosso aperfeiçoa-
mento”, o que significa que a santidade é dada como graça, mas ela
precisa ser aperfeiçoada a cada momento. Ozanam é um exemplo
desta busca do aperfeiçoamento através da oração, do conhecimento,
de uma carreira profissional nobre, da luta pela justiça social, da defe-
sa da Igreja e de muitas outras facetas de sua rica biografia.

Segundo, o amor de Deus.  A SSVP pode ser definida como uma obra
de amor, um amor que busca a Deus através dos Seus pequeninos,
dos Seus filhos abandonados pela sociedade, dos que muitas vezes
somente têm a nós vicentinos para lhes fazer aperfeiçoar.  E não é um
amor qualquer, mas é um amor doação, semelhante ao divino, como
aquele mostrado no Evangelho desta semana: “Deus amou tanto o
mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que
nele crer, mas tenha a vida eterna”.
Finalmente, a comunhão do Espírito Santo.  Não nos esqueçamos de
que a SSVP começou como uma reunião de amigos que viviam na
alegria, em tão grande “comum-união”, que sua amizade bastava para
se defender dos ataques à sua fé.  Esta união vicentina é (e deve ser)
até hoje uma expressão viva do que São Paulo diz na carta de hoje
(versículo 11): “encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o
Deus do amor e da paz estará convosco”.

Ano A - Solenidade de Corpus Christi (Santíssimo Corpo e

Sangue de Cristo)

Leituras: Dt 8, 2-3.14b-16a; 1 Cor 10, 16-17; Jo 6, 51-58

“Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue tem a vida eterna;
e Eu o ressuscitarei no último dia”.

Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-

gundo São João

Naquele tempo, disse Jesus à multidão:
“Eu sou o pão vivo descido do Céu. Quem comer deste pão viverá
eternamente.
E o pão que Eu hei de dar é a minha Carne, que Eu darei pela vida do
mundo”.
Os judeus discutiam entre si: “Como pode Ele dar-nos a sua Carne a
comer?”.
Jesus disse-lhes: “Em verdade, em verdade vos digo:
Se não comerdes a Carne do Filho do homem e não beberdes o seu
Sangue, não tereis a vida em vós.
Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue tem a vida eterna; e
Eu o ressuscitarei no último dia.
A minha Carne é verdadeira comida e o meu Sangue é verdadeira
bebida.
Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue permanece em
mim e Eu nele.
Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo pelo Pai, também
aquele que Me come viverá por Mim.
Este é o pão que desceu do Céu; não é como aquele que os vossos
pais comeram, e morreram;
quem comer deste pão viverá eternamente»

Reflexão vicentina

Celebramos neste domingo a Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo
(Corpus Christi).  A Solenidade do Corpo e do Sangue de Cristo foi insti-
tuída em meados do século XIII, numa época em que se comungava
muito pouco e onde se levantavam dúvidas sobre a “presença real” de
Jesus na hóstia consagrada depois da celebração da Eucaristia.  Portan-
to, se tinha a dúvida se a adoração ao Santíssimo Sacramento era efeti-
vamente válida; pensava-se que terminada a consagração (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 ressuscitado
no mistério da Eucaristia remonta à origem da comunidade cristã. São
Paulo transmite aos Hebreus, neste dia de Corpus Christi, o que rece-
beu da tradição, cerca de 25 anos depois da morte de Jesus. É a nar-
ração mais antiga da Eucaristia. A Igreja nunca abandonou esta cen-
tralidade. Também o Evangelho de Marcos dá-nos hoje um relato se-
melhante da instituição da Eucaristia.
Em primeiro lugar, é necessário que nós vicentinos reflitamos sobre a
nossa real fé na transubstanciação do pão e do vinho no Corpo e San-
gue de Cristo, durante a missa.  Tomamos consciência desta realidade
cada vez que recebemos o Cristo na comunhão, ou ela é um ato me-
cânico?  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 fisicamente o Cristo em nós: vamos eu
e o Mestre Maior, juntos, visitar 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 confie-
mos na presença de Cristo no sacrário, no Santíssimo Sacramento do
altar, e vamos visitá-Lo.  Apesar de conhecermos 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 contemplação não se
podem separar, pois caminham juntas. Para me comunicar verdadei-
ramente com outra pessoa devo conhecê-la, saber estar em silêncio

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, eloquentes e repletos de respeito e de veneração, de tal ma-
neira que o encontro seja vivido profundamente, de modo pessoal e
não superficial”.
O Corpo e Sangue de Cristo são parte integrante de nossa santifica-
ção como vicentinos.  Completando as palavras do Papa Bento XVI,
podemos dizer que a comunhão, a contemplação e a visita não se
podem separar, porque caminham juntas.

Ano A - Decimo Domingo do Tempo Comum

Leituras: Os 6,3-6; Rom 4,18-25; Mt 9,9-13

“Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os
doentes.
(...) Prefiro a misericórdia ao sacrifício.  Porque Eu não vim chamar os
justos,
mas os pecadores.”

Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-

gundo São Mateus

Naquele tempo,
Jesus ia a passar,
quando viu um homem chamado Mateus,
sentado no posto de cobrança dos impostos,
e disse-lhe: “Segue-Me”.
Ele levantou-se e seguiu Jesus.
Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus,
muitos publicanos e pecadores
vieram sentar-se com Ele e os seus discípulos.
Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos:
“Por que motivo é que o vosso Mestre
come com os publicanos e os pecadores?”.
Jesus ouviu-os e respondeu:
“Não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes.
Ide aprender o que significa:
‘Prefiro a misericórdia ao sacrifício’.
Porque Eu não vim chamar os justos,
mas os pecadores”.

Reflexão vicentina

No Evangelho do próximo domingo, Jesus escolhe Mateus – um co-
brador de impostos - como um de seus apóstolos e lhe manda uma
mensagem curta e firme: “segue-me!”.  Mateus larga tudo e segue ime-
diatamente a Jesus.
Os cobradores de impostos eram considerados os maiores pecadores
de Israel, porque sua única função era “estar bem com os romanos” e
explorar os pobres e os comerciantes, extorquindo-lhes o pouco que
tinham.  Eles eram os “porta-vozes” da dominação romana e, portanto,
os alimentadores por excelência da escravidão do povo.
Mas havia também um outro aspecto da vida pecadora dos cobrado-
res de impostos.  Como hoje, eram considerados corruptos, porque
ficavam com uma parte dos impostos para eles.  Portanto, era uma
profissão considerada socialmente detestável.
Mas, por quê, então, Jesus escolhe justamente um cobrador de impos-
tos (Mateus) para segui-Lo como apóstolo?  Não havia doze pessoas
santas para completar Sua missão?
Evidentemente, Jesus queria ensinar-nos algo muito especial.  Em pri-
meiro lugar, com esta escolha, diz-nos que, para Deus, não há discri-
minação de pessoas: todas têm o Espírito Santo dentro de si e podem
ser boas.  Em segundo lugar, Jesus mostra a sua misericórdia para
conosco: “não são os que têm saúde que precisam de médico, mas
sim os doentes; (...) prefiro a misericórdia ao sacrifício; porque Eu não
vim chamar os justos, mas os pecadores”.  Jesus quer dizer que o
nosso pecado ou o nosso egoísmo, não são a nossa essência, mas
apenas uma doença: a enfermidade da ação do demônio sobre nós.
Finalmente, e mais importante, Jesus mostra claramente que, para ser
santos, o importante não é o nosso passado (santo ou pecador), mas a
nossa resposta ao Seu chamado.  Portanto, se Mateus, um pecador
cobrador de impostos, respondeu prontamente ao chamado e “seguiu
Jesus”, estava perdoado pela misericórdia de Deus.
Como vicentinos, exercitamos este diálogo entre Jesus e Mateus em
tudo o que fazemos.  Não discriminamos os Pobres pelo que Eles
parecem ser: apenas Os servimos.  Não tratamos os pecados de
nossos confrades, consocias e assistidos com o castigo da exclu-
são: consideramos que eles ou elas (como nós) têm “enfermidades”
que podem ser curadas pela misericórdia do “Médico de Almas”.  Fi-
nalmente, contamos com a misericórdia de Deus para que os Pobres
que servimos possam dar uma resposta positiva ao nosso esforço,
no sentido de mudar de vida, de recuperar a dignidade perdida e de
se (re)aproximar de Deus.  Também, de alguma forma, somos “médi-
cos de almas”: nossa vocação é seguir buscando a cura definitiva
dos que servimos.  Com isso, alcançamos a cura de nossas próprias
doenças.


