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

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

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

Para ler,
compartilhar

e agir
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“Dou graças Àquele que me deu força, Jesus
Cristo, Nosso Senhor, que me julgou digno de
confiança e me chamou ao seu serviço.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo São Lucas
Naquele tempo,
os publicanos e os pecadores
aproximaram-se todos de Jesus, para O ouvi-
rem.
Mas os fariseus e os escribas murmuravam
entre si, dizendo:
“Este homem acolhe os pecadores e come
com eles”.
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola:
“Quem de vós, que possua cem ovelhas
e tenha perdido uma delas,
não deixa as outras noventa e nove no deser-
to,
para ir à procura da que anda perdida, até a
encontrar?
Quando a encontra, põe-na alegremente aos
ombros
e, ao chegar a casa,
chama os amigos e vizinhos e diz-lhes:
‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha
ovelha perdida’.
Eu vos digo:
Assim haverá mais alegria no Céu
por um só pecador que se arrependa,
do que por noventa e nove justos,
que não precisam de arrependimento.
Ou então, qual é a mulher
que, possuindo dez dracmas e tendo perdido
uma,
não acende uma lâmpada, varre a casa
e procura cuidadosamente a moeda até a en-
contrar?
Quando a encontra, chama as amigas e vizi-
nhas e diz-lhes:
‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei a drac-
ma perdida’.
Eu vos digo:
Assim haverá alegria entre os Anjos de Deus
por um pecador que se arrependa”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo confirmam uma ver-
dade que sempre dizemos: “Deus não esco-
lhe os capacitados, mas capacita os escolhi-
dos”.  Por outro lado, indicam a forma como
Ele capacita: através de uma misericordiosa
ação de correção (ou conversão) de nossa vida.
Finalmente, as leituras dão uma indicação do
que deve ser a vida eterna, onde, junto com
Deus, podemos celebrar a conversão dos pe-
cadores.

Deus não escolhe os capacitados, mas capa-
cita os escolhidos.  A Carta de São Paulo a
Timóteo é uma bela declaração de amor a Deus
de alguém que fora escolhido por Ele para evan-
gelizar, alguém que era pecador e perseguidor
dos mesmos que agora evangelizava.  Todos
conhecemos a história de Paulo, um membro
da elite do tempo de Jesus que passou boa

parte da vida perseguindo os cristãos, depois da mor-
te e ressurreição do Senhor.  Deus o fez literalmente
“cair do cavalo” e passar a ser um apóstolo exemplar
que substituiu a sua espada pelo Evangelho e sua ar-
madura pela fé incondicional no ressuscitado.  Assim
Deus pode fazer conosco, desde que estejamos aber-
tos a escutá-Lo e encontrá-Lo: ser capacitado por Ele
para nos tornar seu apóstolo.

Devemos dar graças a Deus quando Ele nos corrige,
porque sempre o faz com misericórdia.  Muitas vezes,
ficamos “com raiva de Deus” quando Ele nos faz pas-
sar por momentos de dificuldade na vida.  No caso de
Paulo, além de fazê-lo cair do cavalo, deixou-o cego por
um tempo e o fez passar pela vergonha de ser desa-
creditado, quando passou de perseguidor a pregador
do Cristo.  Os cristãos não acreditavam nele por sua
história; a elite judaica o perseguia, por sua conver-
são.  Justamente Saulo, que era respeitado pela soci-
edade, pela sua inteligência, sua cultura, sua convic-
ção e sua força: deve ter sido muito difícil para ele
apresentar-se como alguém considerado “fraco” que
encontrava sua força somente na relação pessoal, ínti-
ma e misericordiosa com Deus.

Nossa resposta ao amor de Deus deve ser a vontade
de celebrar a conversão dos pecadores.  No Evange-
lho, Jesus apresenta duas possíveis opções para quem
opta por ser um verdadeiro cristão: podemos ser a
ovelha perdida ou a ovelha que está ao lado de Deus,
celebrando o (re)encontro da ovelha perdida.  A ovelha
perdida é a que se perde, obviamente.  É aquela que
peca e é resgatada por Deus.  Mas há as outras ove-
lhas: as que continuaram firmes com o Pastor.  Estas
conseguiram vencer a tentação de “perder-se” e pude-
ram estar ao lado do Pastor, para celebrar o Seu retor-
no, com a ovelha perdida.  Qual dos dois tipos de ove-
lhas queremos ser?

Como vicentinos, rezamos como São Paulo: “dou gra-
ças Àquele que me deu força, Jesus Cristo, Nosso
Senhor, que me julgou digno de confiança e me cha-
mou ao seu serviço”.  Apesar de todas as nossas fra-
quezas, Deus nos quer ao Seu lado, buscando a con-
versão das ovelhas perdidas e celebrando com Ele o
seu retorno.  É um motivo de orgulho poder ser dignos
da confiança divina para realizar o Seu plano de amor
no serviço às “ovelhas” que Ele nos indicar, em parti-
cular, dos Pobres.

E, se um dia nos perdermos, podemos confiar na mi-
sericórdia de Deus que nos corrigirá, para que volte-
mos a ser parte do rebanho que celebra a vida com
Ele.  É como se pudéssemos antecipar a vida eterna já
neste mundo, antes do encontro definitivo com Deus.
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Deus “quer que todos os homens se salvem e che-
guem ao conhecimento da verdade.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Lucas
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
“Um homem rico tinha um administrador,
que foi denunciado por desperdiçar os seus bens.
Mandou chamá-lo e disse-lhe:
‘Que é isto que ouço dizer de ti?
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Presta contas da tua administração,
porque já não podes continuar a administrar’.
O administrador disse consigo:
‘Que hei de fazer,
agora que o meu senhor me vai tirar a administração?
Para cavar não tenho força,
de mendigar tenho vergonha.
Já sei o que heide fazer,
para que, ao ser despedido da administração,
alguém me receba em sua casa’.
Mandou chamar um por um os devedores do seu se-
nhor e disse ao primeiro:
‘Quanto deves ao meu senhor?’.
Ele respondeu: ‘Cem talhas de azeite’.
O administrador disse-lhe:
‘Toma a tua conta: senta-te depressa e escreve cin-
quenta’.
A seguir disse a outro: ‘E tu quanto deves?’.
Ele respondeu: ‘Cem medidas de trigo’.
Disse-lhe o administrador:
‘Toma a tua conta e escreve oitenta’.
E o senhor elogiou o administrador desonesto,
por ter procedido com esperteza.
De fato, os filhos deste mundo são mais espertos do
que os filhos da luz,
no trato com os seus semelhantes.
Ora, Eu vos digo:
Arranjai amigos com o vil dinheiro,
para que, quando este vier a faltar,
eles vos recebam nas moradas eternas.
Quem é fiel nas coisas pequenas também é fiel nas
grandes;
e quem é injusto nas coisas pequenas também é in-
justo nas grandes.
Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro,
quem vos confiará o verdadeiro bem?
E se não fostes fiéis no bem alheio,
quem vos entregará o que é vosso?
Nenhum servo pode servir a dois senhores,
porque, ou não gosta de um deles e estima o outro,
ou se dedica a um e despreza o outro.
Não podeis servir a Deus e ao dinheiro”.
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Deus “quer que todos os homens se salvem e che-
guem ao conhecimento da verdade.”  Nestes tempos
de redes sociais comunicando segundo a segundo uma
“nova verdade” e dos fakenews, é muito importante
refletir sobre o que é a verdade essencial e sobre como
nos livrar dos que querem que nos afastemos dela.

Cientificamente, podemos provar que Deus existe.   As-
sim como muitos sérios intelectuais da psicologia e
da filosofia, um dos maiores estudiosos da mente hu-
mana, Carl Jung, passou boa parte de sua vida expli-
cando que o mundo não pode se limitar ao que vemos
sobre ele: a presença de Deus (o “transcendente”) é a
única verdade essencial que existe.

O problema é que, para sobreviver no mundo em que
vivemos, temos que crer e divulgar verdades limitadas
ou, pior, que não existem.  Primeiramente, devemos
ter em mente que, o que a nossa natureza humana
nos diz que é verdade é uma visão limitada da nossa
forma de vê-la e senti-la.  Sempre que defendemos
ardentemente uma verdade que cremos ser evidente,
estamos projetando sobre ela a nossa história, a nos-
sa educação e o que a psicologia chama de nossos
“complexos”.  Não há como escapar desta verdade.
Como se diz, até esta mesma frase pode não ser ver-
dade...

Em segundo lugar, somos muito influenciados
pelo que os outros nos dizem sobre a verda-
de.  E os outros sempre vão ser parciais seja
por boa ou por má fé.  Quantos cristãos ami-
gos nossos nos passam mensagens digitais
que simplesmente copiaram de outros sem
questionar, sem verificar se são verídicas!  E
não fazem isso por maldade, mas com a me-
lhor das intenções de nos alertar sobre algo
que lhes parece importante.

Mas há também os que, como na leitura do
Livro de Amós deste domingo, divulgam “ver-
dades” mentirosas ou parciais, por má fé,
buscando “comprar os necessitados por dinhei-
ro” ou por qualquer outro interesse pessoal,
empresarial ou ideológico.  É preciso ter muito
cuidado com a análise ou divulgação de “ver-
dades” que podem fazer mal a nós ou aos
outros, em particular, aos Pobres que servi-
mos.  Jesus nos adverte no Evangelho deste
domingo que “os filhos deste mundo são mais
espertos do que os filhos da luz, no trato com
os seus semelhantes”.

Parece que a solução é buscar a verdade es-
sencial em nossa relação íntima, frequente e
incondicional com Deus.  De fato, existe a ver-
dade que é muito maior do que nós, aquela
que foi transmitida a nós pelo Salvador que
Se deu totalmente por nós e que foi explicita-
mente indicado por Deus como “meu Filho
muito amado, em quem ponho toda a minha
afeição”.  E esta verdade, sinceramente, não
se aprende por mensagens eletrônicas: ela é
transmitida a nós por nossa oração de humil-
de escuta de Deus.

Aos vicentinos, esta busca parece ter sido fa-
cilitada pela cercania com os Pobres.  Cristo
manifestou diversas vezes sua predileção pe-
los Pobres: Eles podem ser a fonte de verda-
des que alimentam a nossa fé e que são es-
senciais à nossa vida.  O serviço aos Pobres
pode ensinar muito mais do que o enorme tem-
po que passamos ligados às redes sociais que
nos oferecem verdades parciais e incomple-
tas.

Ano C - Vigésimo Sexto Domingo do TAno C - Vigésimo Sexto Domingo do TAno C - Vigésimo Sexto Domingo do TAno C - Vigésimo Sexto Domingo do TAno C - Vigésimo Sexto Domingo do Tempoempoempoempoempo
ComumComumComumComumComum

Leituras: Am 6,1a.4-7; 1 TLeituras: Am 6,1a.4-7; 1 TLeituras: Am 6,1a.4-7; 1 TLeituras: Am 6,1a.4-7; 1 TLeituras: Am 6,1a.4-7; 1 Tim 6,11-16; Lcim 6,11-16; Lcim 6,11-16; Lcim 6,11-16; Lcim 6,11-16; Lc
16,19-3116,19-3116,19-3116,19-3116,19-31

“Combate o bom combate da fé, conquista a
vida eterna, para a qual foste chamado.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus:
“Havia um homem rico,
que se vestia de púrpura e linho fino
e se banqueteava esplendidamente todos os
dias.
Um pobre, chamado Lázaro,
jazia junto do seu portão, coberto de chagas.
Bem desejava saciar-se do que caía da mesa
do rico,
mas até os cães vinham lamber lhe as cha-
gas.
Ora sucedeu que o pobre morreu

e foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado.
Na mansão dos mortos, estando em tormen-
tos,
levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a
seu lado.
Então ergueu a voz e disse:
‘Pai Abraão, tem compaixão de mim.
Envia Lázaro, para que molhe em água a pon-
ta do dedo
e me refresque a língua,
porque estou atormentado nestas chamas’.
Abraão respondeu-lhe:
‘Filho, lembra-te que recebeste os teus bens
em vida
e Lázaro apenas os males.
Por isso, agora ele encontra-se aqui consola-
do,
enquanto tu és atormentado.
Além disso, há entre nós e vós um grande abis-
mo,
de modo que se alguém quisesse passar da-
qui para junto de vós,
ou daí para junto de nós,
não poderia fazê-lo’.
O rico insistiu:
‘Então peço-te, ó pai,
que mandes Lázaro à minha casa paterna
– pois tenho cinco irmãos –
para que os previna,
a fim de que não venham também para este
lugar de tormento’.
Disse-lhe Abraão:
‘Eles têm Moisés e os Profetas.
Que os ouçam’.
Mas ele insistiu:
‘Não, Pai Abraão. Se algum dos mortos for ter
com eles,
arrepender-se-ão’.
Abraão respondeu-lhe:
‘Se não dão ouvidos a Moisés nem aos Profe-
tas,
mesmo que alguém ressuscite dos mortos,
não se convencerão’.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo nos fazem refletir
sobre o sentido da vida.  O Evangelho é muito
claro: a parábola do rico e do pobre Lázaro
nos diz claramente que ter riqueza sem olhar
com misericórdia para os Pobres é a receita
para a infelicidade. A primeira leitura (do Livro
de Amós) nos motiva a nunca nos deixar moti-
var pela ociosidade.  Nesta mesma linha, a
Carta de São Paulo a Timóteo nos motiva a
nunca descansar, mas sempre “combater o
bom combate da fé, para a conquista a vida
eterna”.  Finalmente, o Evangelho nos diz como
viver a misericórdia com os Pobres e ser proa-
tivo na vida de fé: através da escuta das men-
sagens que Deus nos comunica, através dos
Seus profetas e de Suas manifestações.

Nossa riqueza deve servir para o nosso bem
espiritual e para compartilhar com os Pobres.
Na parábola do Evangelho, o rico só se preo-
cupava com o luxo e simplesmente não se dava
conta do Pobre Lázaro que vivia muito perto
dele.  O fato de ser rico não é o pecado do
homem que morreu e foi para o inferno: seu
problema foi que não utilizou os seus bens
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(dons de Deus) para viver na caridade.  Ser
rico ou ter poder deve ser visto por nós como
uma oportunidade e não como uma recompen-
sa: a oportunidade de ser escolhido por Deus
para viver as virtudes teologais: a fé, a espe-
rança e a caridade.

A ociosidade faz mal a nós e aos outros que
deixam de se beneficiar de nossos dons.  Pior
do que ser rico e não compartilhar os bens
materiais com os Pobres é ter dons não mate-
riais (o saber, o poder, a capacidade de em-
preender) e não os utilizar para a construção
de um mundo melhor (em particular, para os
próprios Pobres).  Quem tem dons e vive na
ociosidade peca duas vezes: primeiro, contra
si (porque não se realiza como pessoa) e, se-
gundo, contra o próximo (porque não permite
que os outros possam melhorar suas vidas,
através de seu trabalho).

O conhecimento das oportunidades de servir,
através de nossos bens materiais ou não ma-
teriais vem da escuta.  O rico da parábola su-
plica a Abraão que mande o pobre Lázaro ao
mundo para dizer-lhes que se convertam: o
mesmo Lázaro que passara tantas vezes pelo
rico pedindo a ele que compartilhasse os seus
bens!  Seria necessário um fenômeno sobre-
natural (um morto voltar à vida) para que seus
parentes acreditassem.  A resposta de Abraão
foi direta e serve para nós também: se não
acreditarmos na Palavra de Deus, não nos
converteremos através de um fenômeno so-
brenatural.

Como vicentinos, sabemos que tudo o que te-
mos e que recebemos, devemos compartilhar
com os Pobres que assistimos, porque tam-
bém os assistidos são um dom de Deus.  Como
vicentinos, sabemos perceber o “chamado” e
o “aviso” de Deus para que nos convertamos,
nas pequenas manifestações do Senhor, em
particular, através da presença junto aos Po-
bres.
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“Até quando, Senhor, chamarei por Vós e não
Me ouvis?
Até quando clamarei contra a violência e não
me enviais a salvação?
Porque me deixais ver a iniquidade e contem-
plar a injustiça?”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo São Lucas
Naquele tempo,
os Apóstolos disseram ao Senhor:
“Aumenta a nossa fé”.
O Senhor respondeu:
“Se tivésseis fé como um grão de mostarda,
diríeis a esta amoreira:
‘Arranca-te daí e vai plantar-te no mar’,
e ela obedecer-vos-ia.
Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a
guardar gado,
lhe dirá quando ele volta do campo:

‘Vem depressa sentar-te à mesa’?
Não lhe dirá antes:
‘Prepara-me o jantar e cinge-te para me servi-
res,
até que eu tenha comido e bebido.
Depois comerás e beberás tu.
Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o
que mandou?
Assim também vós,
quando tiverdes feito tudo o que vos foi orde-
nado, dizei:
‘Somos inúteis servos:
fizemos o que devíamos fazer’”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo nos falam sobre a
perseverança na realização da vontade de
Deus. No Livro da Profecia de Habacuc há per-
guntas a Deus que a Igreja até hoje tem difi-
culdade de responder.  “Até quando, Senhor,
chamarei por Vós e não Me ouvis?  Até quan-
do clamarei contra a violência e não me envi-
ais a salvação?  Por quê me deixais ver a ini-
quidade e contemplar a injustiça?”.

Muitas vezes não entendemos como Deus “dei-
xa” que pessoas boas sofram de uma doen-
ça, de perseguição ou de uma perda.  Assim
como o profeta, fazemos estas perguntas e
tentamos utilizar nosso conhecimento huma-
no para explicar a vontade de Deus.

A única resposta que temos é dada por São
Paulo a Timóteo: “sofre comigo pelo Evange-
lho, confiando no poder de Deus”.  Sofrer ou
ver outros sofrerem pelo amor de Deus não é
uma prova de conhecimento ou de entendimen-
to, mas sim, uma prova de fé.  Resposta se-
melhante vem do próprio Cristo no Evangelho,
quando os discípulos lhe pedem que aumente
sua fé.  Ele diz: “se tivésseis fé como um grão
de mostarda, diríeis a esta amoreira: ‘arran-
ca-te daí e vai plantar-te no mar’, e ela vos
obedeceria”.

O grão de mostarda tem a característica de
que é uma das menores sementes que existe
e dá uma árvore enorme.  No entanto, para
fazer isso, o grão tem que morrer na terra ao
ser plantado.   Às vezes, para conseguirmos
fazer crescer uma árvore em nós, é necessá-
rio fazer morrer algo em nós: nossa conversão
depende da transformação radical do que so-
mos e do que acreditamos.  E é neste difícil
processo de transformação que a nossa fé é
testada.

Como vicentinos, sabemos que qualquer me-
lhora da vida de nossos assistidos toma tem-
po, porque não se trata de que eles façam o
que pensamos que é bom para eles, mas sim,
de dar a eles a dignidade de Filhos de Deus
que merecem.  Há que ter perseverança neste
processo, porque qualquer mudança toma seu
tempo: se assim é com os Pobres, por quê
não seria conosco?

Por outro lado, sabemos que nossa vocação
não é realizar o serviço pelo serviço, mas pelo
nome de Deus.  Quando Jesus lavou os pés
dos seus discípulos na Última Ceia, deu um

recado claro aos vicentinos: “eu, sendo mestre, lavei
os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns
dos outros; eu lhes dei o exemplo para que vocês fa-
çam como eu fiz” (Jo 13, 14-15).  Portanto, somos
servos inúteis, mas muito importantes, porque o que
fazemos, é feito por Jesus, como Jesus e em nome de
Jesus.
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“Se morremos com Cristo, também com Ele vivere-
mos; se sofremos com Cristo, também com ele reina-
remos; se O negarmos, também Ele nos negará; se
Lhe formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode
negar-Se a Si mesmo.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Lucas
Naquele tempo,
indo Jesus a caminho de Jerusalém,
passava entre a Samaria e a Galileia.
Ao entrar num povoado,
vieram ao seu encontro dez leprosos.
Conservando-se a distância, disseram em alta voz:
“Jesus, Mestre, tem compaixão de nós”.
Ao vê-los, Jesus disse-lhes:
“Ide mostrar-vos aos sacerdotes”.
E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra.
Um deles, ao ver-se curado,
voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz,
e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus
para Lhe agradecer.
Era um samaritano.
Jesus, tomando a palavra, disse:
“Não foram dez que ficaram curados?
Onde estão os outros nove?
Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus
senão este estrangeiro?”
E disse ao homem:
“Levanta-te e segue o teu caminho;
a tua fé te salvou”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo nos falam sobre o reconhe-
cimento.  No Evangelho, os dez leprosos reconhece-
ram a Jesus como o Mestre e lhe pediram a cura.  Ao
serem curados, somente um (o estrangeiro samarita-
no) voltou para confirmar o reconhecimento: para os
outros nove, o reconhecimento de Jesus como o Mes-
tre era apenas passageiro, por interesse na cura.

Muitas vezes nós nos colocamos na posição dos dez
leprosos.  Reconhecemos o Cristo como única fonte
de cura de nossas doenças ou de resolução de nos-
sos problemas.  Buscamos a Deus como fiéis devo-
tos, oferecemos promessas de sacrifícios e de conver-
são.  Dizemos que somos capazes de “fazer qualquer
coisa, para que Deus nos escute, nos milagres que
pedimos”.

Muitas vezes somos como os nove leprosos.  Ao rece-
ber o milagre, começamos a pensar que “não era tão
difícil assim”, ou que o milagre foi pela obra de um
médico, ou de um amigo, ou do destino.  E, portanto,
pensamos que não necessitamos voltar para reconhe-
cer a Cristo como quem realmente nos fez o milagre.

Como vicentinos, sabemos que é Cristo quem torna
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tudo possível em nossa vida, sejam grandes mi-
lagres ou pequenas mudanças.  Por isso, com-
pletamos o ciclo de conversão e voltamos para
agradecer a Ele o que recebemos.   É uma prova
da virtude vicentina da humildade, reconhecer que
tudo vem de Deus, o que somos, o que temos e
o que oferecemos ao próximo.

Na Carta a Timóteo, Paulo explica o que significa
reconhecer Jesus como Mestre e Senhor.  Ele
diz: “se morremos com Cristo, também com Ele
viveremos; se sofremos com Cristo, também com
ele reinaremos; se O negarmos, também Ele nos
negará; se Lhe formos infiéis, Ele permanece fiel,
porque não pode negar-Se a Si mesmo.”

Como vicentinos, sabemos que reconhecer o Cris-
to como Mestre e Senhor, é, portanto, mais do
que agradecer a Ele o que nos dá.  É morrer com
Ele, sofrer com Ele, jamais negá-Lo e sempre ser
fiel a Ele.

A graça da vocação vicentina nos permite tam-
bém ser fiel a nossos Pobres como Ele.  Quantas
vezes oferecemos nossos bens e nosso tempo
aos assistidos e eles não voltam para agradecer,
como fizeram os nove leprosos!  Nossa resposta
é continuar a ser fiel a Eles, porque se não for-
mos, estaremos negando a nós mesmos, à mis-
são que reside na relação direta e eterna com
Deus.  Como rezava Santa Teresa de Calcutá,
“nunca foi entre você e os homens, mas entre
você e Deus”.
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“Proclama a palavra, insiste a propósito e fora
de propósito, argumenta, ameaça e exorta,
com toda a paciência e doutrina.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus disse aos seus discípulos uma parábola
sobre a necessidade de orar sempre sem desa-
nimar:
“Em certa cidade vivia um juiz
que não temia a Deus nem respeitava os homens.
Havia naquela cidade uma viúva
que vinha ter com ele e lhe dizia:
‘Faz-me justiça contra o meu adversário’.
Durante muito tempo ele não quis atendê-la.
Mas depois disse consigo:
‘É certo que eu não temo a Deus nem respeito
os homens;
mas, porque esta viúva me importuna,
vou fazer-lhe justiça,
para que não venha incomodar-me indefinidamen-
te’”.
E o Senhor acrescentou:
“Escutai o que diz o juiz iníquo!…
E Deus não havia de fazer justiça aos seus elei-
tos,
que por Ele clamam dia e noite,
e iria fazê-los esperar muito tempo?
Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa.
Mas quando voltar o Filho do homem,
encontrará fé sobre esta terra?”

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo nos motivam a apro-
fundar nossa relação com Deus através da ora-
ção e da leitura atenta das escrituras.  O Evange-
lho compara Deus a um juiz que atende o pedido
de uma viúva para que faça justiça em um pro-
cesso: se o juiz que não teme a Deus escuta a
viúva por causa de sua insistência, quanto mais
o próprio Deus nos escutará, se insistirmos em
nossa oração.

Na Carta a Timóteo, Paulo suplica a ele que siga
as sagradas escrituras: “desde a infância conhe-
ces as Sagradas Escrituras; elas podem dar-te a
sabedoria que leva à salvação, pela fé em Cristo
Jesus”.  Muito importante é saber que a leitura
das escrituras pura e simples não leva à salva-
ção, mas sim, a fé em Cristo que se encontra
descrita nelas.  Portanto, a leitura deve ser se-
guida da crença e a crença deve ser seguida da
vivência e da proclamação da Palavra de Deus.

Muitas pessoas dizem que a vocação vicentina
não é dirigida à oração e à contemplação, mas
somente à ação.  Para nós, vicentinos, que co-
nhecemos a história, esta é uma afirmação equi-
vocada.  São Vicente passava horas e horas em
oração; escutava nesta contemplação, o que
Deus queria dele.  Ao final da oração, saía direta-
mente a praticar o que havia entendido ser a
“mensagem de Deus”: por isso, foi um exemplo
de empreendedor da caridade.  Além disso, Vi-
cente teve uma participação fundamental na re-
forma do clero, quando a Igreja passava por uma
profunda crise moral e de fé: ele pregava a Pala-
vra de Deus para que os sacerdotes e as religio-
sas voltassem à essência da mensagem de Cris-
to e de seus apóstolos.

Duzentos anos depois de São Vicente, Ozanam
e seus amigos começaram a SSVP em um ambi-
ente impregnado de oração e de defesa das Sa-
gradas Escrituras.  Ozanam passava igualmente
muitas horas em adoração na Capela do Carmo
de Paris, em cuja cripta está enterrado hoje o
seu corpo.  A primeira Conferência foi derivada
da iniciativa de Ozanam e de seus amigos, para
discutir e defender a Igreja no ambiente universi-
tário em que estudavam com seus vinte anos de
idade.  Para isso, Ozanam aprendeu hebraico e
grego, para conhecer na origem, a essência das
escrituras.  Mais compromisso com a oração e
com as Sagradas Escrituras, impossível!

Como vicentinos, portanto, sabemos que é ne-
cessário nos alimentarmos da oração contínua e
do estudo das Sagradas Escrituras, para que pos-
samos servir o Pobre.  Se levamos o pão à casa
do assistido sem a consciência da presença do
Espírito Santo em nossa mente e nossa alma,
estaremos fazendo uma obra de caridade, mas
estaremos perdendo a oportunidade de realizar
uma obra de amor a Deus.  No final, é o Espírito
Santo que essencialmente transforma a nossa
caridade em amor!
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“Combati o bom combate, terminei a minha car-

reira, guardei a fé.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus disse a seguinte parábola
para alguns que se consideravam justos e des-
prezavam os outros:
“Dois homens subiram ao templo para orar;
um era fariseu e o outro publicano.
O fariseu, de pé, orava assim:
‘Meu Deus, dou-Vos graças
por não ser como os outros homens,
que são ladrões, injustos e adúlteros,
nem como este publicano.
Jejuo duas vezes por semana
e pago o dízimo de todos os meus rendimentos’.
O publicano ficou a distância
e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao
Céu;
Mas batia no peito e dizia:
‘Meu Deus, tende compaixão de mim,
que sou pecador’.
Eu vos digo que este desceu justificado para sua
casa
e o outro não.
Porque todo aquele que se exalta será humilha-
do
e quem se humilha será exaltado”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo nos convidam a uma
fé humilde.  Como foi mencionado antes, humil-
dade (uma das cinco virtudes de São Vicente)
não significa falta de autoestima e sentimento
autodestrutivo.  Ao contrário, a humildade é a
dedicação a Deus de tudo o que somos, temos e
fazemos.  Este sentimento nos permite ser mai-
ores do que nós mesmos e não ter limites para
sermos protagonistas de um mundo mais justo.

A fé humilde significa aceitar nossas limitações
e colocá-las nas mãos de Deus.  Na história do
fariseu e do publicano que Jesus conta no Evan-
gelho, o fariseu (da classe das pessoas que se-
guiam à risca a lei e, portanto, considerados su-
periores em educação e moral) se põe de pé e
reza para si mesmo; o publicano (da classe dos
cobradores de impostos e, portanto, considera-
dos corruptos) se coloca à distância – no canti-
nho do templo – e reza para Deus, expondo suas
fraquezas.  O fariseu jamais poderia escutar o
que Deus poderia dizer a ele; o publicano, ao
fazer-se fraco, absorvia toda a mensagem mise-
ricordiosa de Deus.

Como vicentinos, sabemos que o homem é, por
natureza, miserável, cheio de fraquezas.  Expô-
las diante do Pobre (ou diante de Deus) faz com
que nos igualemos a Ele e saiamos da visita for-
tificados.

A fé humilde faz com que Deus sempre nos escu-
te.  A primeira leitura (do livro do Bem-Sirá) nos
diz claramente que a oração humilde é insisten-
te, porque sabe que ela é a única forma de sair
da dificuldade em que se está.  A leitura diz: “a
oração do humilde atravessa as nuvens e não
descansa enquanto não chega ao seu destino;
não desiste, até que o Altíssimo o atenda, para
estabelecer o direito dos justos e fazer justiça”.
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Como vicentinos, ao orar, nos apresentamos com
o coração aberto, sem necessidade de mostrar
nada a ninguém: é uma relação de intimidade
com Deus (que, aliás, já nos conhece).  Este foi
o objetivo principal da primeira Conferência Vi-
centina: que Ozanam e seus amigos pudessem
ter um ambiente em que eles pudessem ser eles
mesmos, sem fingir, sem esconder as fragilida-
des e reconhecendo que Deus é maior e mais
misericordioso que todos.

A fé humilde nos dá a força para realizar o impos-
sível e não nos arrepender de nossas opções.  A
segunda leitura é a carta poética de Paulo a Ti-
móteo, quando estava preso e sabia que ia mor-
rer martirizado.  Sua herança é a certeza de que
havia “combatido o bom combate”, que havia
“vencido a corrida” e que “havia mantido a fé”.
Quanto fez Paulo em sua vida, depois de sua
conversão!  Apanhou, passou por naufrágios, foi
humilhado pelos seus pares: tudo pela pregação
das Sagradas Escrituras.  Foi um atleta forte, um
apóstolo incansável, um amigo de muita confian-
ça e um homem de virtudes incontestáveis.  Seu
êxito não foi percebido por ele.  Pelo contrário,
em sua vida, foi visto como um fracassado, por-
que foi preso e morreu como mártir.  Seu suces-
so foi percebido por os bilhões que vieram de-
pois dele e que, até hoje, o consideram um exem-
plo.

Como vicentinos, preparamo-nos para poder di-
zer a nós mesmos e a nossos amigos que fize-
mos a escolha certa, uma fé humilde, uma força
atlética e uma vida virtuosa.  Não seremos como
o fariseu que falou publicamente sobre sua “su-
perioridade”; falaremos como o publicano que
reconhece as suas fraquezas, mas confirma a
sua busca incansável pela santificação.

Ano C - TAno C - TAno C - TAno C - TAno C - Trigésimo Primeiro Domingo do Trigésimo Primeiro Domingo do Trigésimo Primeiro Domingo do Trigésimo Primeiro Domingo do Trigésimo Primeiro Domingo do Tempoempoempoempoempo
ComumComumComumComumComum

Leituras: Sab 11,22-12,2; 2 TLeituras: Sab 11,22-12,2; 2 TLeituras: Sab 11,22-12,2; 2 TLeituras: Sab 11,22-12,2; 2 TLeituras: Sab 11,22-12,2; 2 Tes 1,11-2,2; Lces 1,11-2,2; Lces 1,11-2,2; Lces 1,11-2,2; Lces 1,11-2,2; Lc
19,1-1019,1-1019,1-1019,1-1019,1-10

“Jesus olhou para cima e disse-lhe: ́ Zaqueu, des-
ce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa´.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar
a cidade.
Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu,
que era chefe de publicanos.
Procurava ver quem era Jesus,
mas, devido à multidão, não podia vê-Lo,
porque era de pequena estatura.
Então correu mais à frente e subiu a um sicómo-
ro,
para ver Jesus,
que havia de passar por ali.
Quando Jesus chegou ao local,
olhou para cima e disse-lhe:
“Zaqueu, desce depressa,
que Eu hoje devo ficar em tua casa”.
Ele desceu rapidamente
e recebeu Jesus com alegria.
Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo:
“Foi hospedar-Se em cada dum pecador”.
Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, di-
zendo:

“Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus
bens
e, se causei qualquer prejuízo a alguém,
restituirei quatro vezes mais”.
Disse-lhe Jesus:
“Hoje entrou a salvação nesta casa,
porque Zaqueu também é filho de Abraão.
Com efeito, o Filho do homem veio procurar e
salvar
o que estava perdido”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo nos convidam a sem-
pre olhar o que as pessoas têm de bom.  A cena
histórica e bela do Evangelho é um diálogo espe-
tacular entre Jesus e um pecador que se conver-
te.  Este diálogo tem quatro fases muito interes-
santes que poderiam passar com qualquer um
de nós.  Primeiro, o Zaqueu pecador reconhece a
grandeza de Deus e a sua fraqueza.  Segundo,
Deus reconhece o gesto de conversão do Zaqueu
pecador e vai ao seu encontro.  Terceiro, o Za-
queu convertido confirma a sua escolha pelo Evan-
gelho.  E, finalmente, Deus confirma a sua predi-
leção pelo pecador arrependido, apesar da críti-
ca dos invejosos que não puderam participar do
diálogo.

Zaqueu reconhece a sua fraqueza e busca o Se-
nhor.  O Evangelho diz que Zaqueu reconhece que
é baixo e vai buscar uma árvore para ver Jesus
quando Ele passasse.  É uma forma simbólica
de indicar que Zaqueu, um rico cobrador de im-
postos (considerado por todos como corrupto)
reconhece os seus pecados.  A mesma cena tem
dois significados.  Primeiro, Zaqueu reconhece
que é baixo.  O que se esperaria de uma pessoa
que é considerada baixa, feia ou fisicamente in-
ferior nos nossos dias?  Quanto mais baixa nos-
sa autoestima, mais queremos mostrar que so-
mos melhores do que os outros, para provar a
nós mesmos que não somos tão baixos, tão fei-
os ou tão fisicamente inferiores.  Zaqueu prefere
o contrário: libertar-se de seu complexo, assumir
sua limitação e confirmar sua autoestima, literal-
mente “subindo na árvore”.

Segundo, Zaqueu reconhece que é pecador.  O
que se esperaria de um corrupto que rouba o
dinheiro público nos nossos dias?  Talvez, escon-
der-se, defender-se com bons advogados e conti-
nuar sua vida de pecado.  Zaqueu prefere o con-
trário: libertar-se do peso do pecado e expor-se,
mostrando a parte boa que tem dentro de si.

Jesus reconhece a busca pela conversão de Za-
queu e toma a iniciativa de escolhê-lo e chamá-
lo.  Jesus dá uma tremenda mostra do Deus mi-
sericordioso que vê o escondido, o belo que exis-
te em nós.  Mesmo um corrupto cobrador de im-
postos tem um lado bom, porque o Espírito San-
to habita nele.  Jesus reconhece que Zaqueu
queria optar pelo Espírito e sair do pecado da
carne em que estava.  Por isso, Zaqueu não pre-
cisou dizer nada: sua expressão corporal foi en-
tendida por Jesus que o chamou no meio da
multidão.

Zaqueu confessa publicamente a sua conversão.
Ele diz que vai dividir seus bens e vai reconhecer
as perdas que tenha ocasionado aos outros.  Não
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se oferece para delatar outros, para obter maior
perdão; preocupa-se em reconhecer seus própri-
os pecados e colocá-los nas mãos do Senhor.

Jesus reconhece publicamente a sua escolha pelo
Zaqueu convertido, ignorando a crítica dos inve-
josos.  Os invejosos não veem a parte boa da
estória: a conversão, o perdão, a conquista da
“ovelha perdida”.  Eles preferem ver o pior, criti-
car e diminuir a beleza da cena, porque estão
fora dela.  Mas já era tarde: a relação pessoal,
íntima e transformadora de Zaqueu com o Se-
nhor estava selada!  Quando se forma tal grau de
intimidade, não há crítica demoníaca que possa
destruí-la.

Como vicentinos, temos este tipo de diálogo a
cada vez que vamos ao encontro do Pobre.  No
caminho, esquecemos de nossos pecados e tam-
bém de nossa arrogância: nossa mente se con-
centra na busca do encontro com o Cristo.  Ao
entrar na casa do assistido, é o próprio Jesus
que vem ao nosso encontro: nem necessitamos
“ensaiar muito” o que devemos falar.  Ao mos-
trar o Espírito Santo que está em nós e nossa
intenção de ajudar para que o Pobre alcance dig-
nidade, a resposta Dele é, depois de reconhecer
a nossa real intenção, abrir-se conosco, sem
medo da opinião que outros possam ter Dele, do
que é, do que foi e de Seus planos de vida.  A
visita vicentina é, realmente, um diálogo místico
em que não se sabe quem é o Zaqueu e quem é
o Cristo, se somos nós ou o assistido que visita-
mos.

Ano C - TAno C - TAno C - TAno C - TAno C - Trigésimo Segundo Domingo do Trigésimo Segundo Domingo do Trigésimo Segundo Domingo do Trigésimo Segundo Domingo do Trigésimo Segundo Domingo do Tempoempoempoempoempo
ComumComumComumComumComum

Leituras: 2 Mac 7,1-2.9-14; TLeituras: 2 Mac 7,1-2.9-14; TLeituras: 2 Mac 7,1-2.9-14; TLeituras: 2 Mac 7,1-2.9-14; TLeituras: 2 Mac 7,1-2.9-14; Tes 2,16-3,5; Lces 2,16-3,5; Lces 2,16-3,5; Lces 2,16-3,5; Lces 2,16-3,5; Lc
20,27-3820,27-3820,27-3820,27-3820,27-38

“Aqueles que forem dignos de tomar parte na
vida futura e na ressurreição dos mortos (...) já
nem podem morrer, pois são como os Anjos.”

Leitura do Segundo Livro de Macabeus
Naqueles dias, foram presos sete irmãos, junta-
mente com a mãe,
e o rei da Síria quis obrigá-los, à força de golpes
de azorrague e de nervos de boi,
a comer carne de porco proibida pela Lei judaica.
Um deles tomou a palavra em nome de todos e
falou assim ao rei: “Que pretendes perguntar e
saber de nós?
Estamos prontos para morrer, antes que violar a
lei de nossos pais”.
Prestes a soltar o último suspiro, o segundo ir-
mão disse:
“Tu, malvado, pretendes arrancar-nos a vida pre-
sente, mas o Rei do universo ressuscitar-nos-á
para a vida eterna,
se morrermos fiéis às suas leis”.
Depois deste começaram a torturar o terceiro.
Intimado a pôr fora a língua, apresentou-a sem
demora e estendeu as mãos resolutamente,
dizendo com nobre coragem:
“Do Céu recebi estes membros e é por causa
das suas leis que os desprezo,
pois do Céu espero recebê-los de novo”.
O próprio rei e quantos o acompanhavam esta-
vam admirados com a força de ânimo do jovem,
que não fazia nenhum caso das torturas.
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Depois de executado este último, sujeitaram o
quarto ao mesmo suplício.
Quando estava para morrer, falou assim:
“Vale a pena morrermos às mãos dos homens,
quando temos a esperança em Deus
de que Ele nos ressuscitará; mas tu, ó rei, não
ressuscitarás para a vida”.

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Pau-
lo aos Tessalonicenses
Irmãos:
Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai,
que nos amou e nos deu, pela sua graça,
eterna consolação e feliz esperança, confortem
os vossos corações
e os tornem firmes em toda a espécie de boas
obras e palavras.
Entretanto, irmãos, orai por nós, para que a pala-
vra do Senhor se propague rapidamente e seja
glorificada,
como acontece no meio de vós.
Orai também, para que sejamos livres dos ho-
mens perversos e maus, pois nem todos têm fé.
Mas o Senhor é fiel: Ele vos dará firmeza e vos
guardará do Maligno.
Quanto a vós, confiamos inteiramente no Senhor
que cumpris e cumprireis o que vos mandamos.
O Senhor dirija os vossos corações, para que
amem a Deus  e aguardem a Cristo com perseve-
rança.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo São Lucas
Naquele tempo,
aproximaram-se de Jesus alguns saduceus
– que negam a ressurreição –
e fizeram-Lhe a seguinte pergunta:
“Mestre, Moisés deixou-nos escrito:
‘Se morrer a alguém um irmão,
que deixe mulher, mas sem filhos,
esse homem deve casar com a viúva,
para dar descendência a seu irmão’.
Ora havia sete irmãos.
O primeiro casou-se e morreu sem filhos.
O segundo e depois o terceiro desposaram a viú-
va;
e o mesmo sucedeu aos sete,
que morreram e não deixaram filhos.
Por fim, morreu também a mulher.
De qual destes será ela esposa na ressurreição,
uma vez que os sete a tiveram por mulher?”
Disse-lhes Jesus:
“Os filhos deste mundo
casam-se e dão-se em casamento.
Mas aqueles que forem dignos
de tomar parte na vida futura e na ressurreição
dos mortos,
nem se casam nem se dão em casamento.
Na verdade, já nem podem morrer,
pois são como os Anjos,
e, porque nasceram da ressurreição, são filhos
de Deus.
E que os mortos ressuscitam,
até Moisés o deu a entender no episódio da sar-
ça ardente,
quando chama ao Senhor
‘o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de
Jacob’.
Não é um Deus de mortos, mas de vivos,
porque para Ele todos estão vivos”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo nos convidam a refle-
tir sobre um dos temas essenciais da nossa vida:
como será depois da morte e como será a res-
surreição dos mortos.  Na realidade, as leituras
não questionam a existência da ressurreição.
Jesus diz no Evangelho claramente: “E que os
mortos ressuscitam, até Moisés o deu a enten-
der no episódio da sarça ardente”.

O que se discute no Evangelho é como será a
vida depois da morte.  Os saduceus questionam
Jesus sobre este tema, para provocá-Lo, porque
eles não acreditavam na ressurreição dos mor-
tos.  E seguem propondo casos hipotéticos de
uma mulher que não teve filhos com nenhum dos
sete irmãos com quem se casou e a pergunta
era qual deles seria considerado seu verdadeiro
esposo na vida eterna.  É uma pergunta irrele-
vante, diante da proposta da ressurreição.  Eles
viam a vida eterna com os olhos da vida huma-
na, sem considerar que a vida depois da morte
pressupõe o encontro físico e definitivo com Deus.
Não se pode imaginar a vida eterna, como uma
experiência adicional da vida antes da morte.

Na realidade, não há um só texto no Evangelho
em que Cristo defina como será a vida eterna.
No Evangelho do domingo, Ele indica que será
muito diferente da vida terrena, porque seremos
“como os Anjos”.  Bem, nós sabemos algumas
coisas sobre os Anjos das Sagradas Escrituras,
como mencionamos em outra reflexão e aqui re-
petimos.

Os anjos são seres escolhidos por Deus para
ajudá-lo na obra da salvação dos homens.  São
seres espirituais mais divinos que os homens,
mas mais humanos que Deus.  A eles, Deus deu
em um certo momento, a liberdade para esco-
lher entre Ele (o bem) e o mal.  Houve anjos que
optaram (de forma definitiva) por Deus e outros
que se transformaram em demônios.

Aos que optaram pelo bem, Deus deu o poder
para ser Seus servos com missões específicas.
As escrituras apresentam, em particular, três mis-
sões dos anjos: a proteção contra o mal (apre-
sentada pelo Arcanjo São Miguel), a comunica-
ção do reino (apresentada por São Gabriel) e o
serviço caridoso (apresentado por São Rafael).

Esta descrição faz-nos refletir não sobre como
será a vida depois da morte, mas sim, sobre como
alcançar a vida eterna.   Esta é a questão essen-
cial, porque o Deus misericordioso não poderia
reservar algo de mal para os que optaram por Ele
nesta vida.  À semelhança dos Anjos, temos a
oportunidade de fazer esta opção (inúmeras ve-
zes durante nossa vida terrena).

Como vicentinos, conhecemos perfeitamente a
resposta a esta pergunta essencial.  Na Carta
aos Tessalonicenses deste domingo, Paulo re-
força a necessidade de seguir as virtudes teolo-
gais (fé, esperança e caridade).  Ele diz: “o Se-
nhor dirija os vossos corações, para que amem a
Deus e aguardem a Cristo com perseverança”.
Cada vez que buscamos a nossa santificação,
que visitamos o Pobre e que lutamos pela defe-
sa da justiça, estamos sendo Anjos de proteção

contra o mal, de comunicação do reino e de ser-
viço caridoso!  Portanto, é como se estivésse-
mos antecipando a vida eterna já aqui, em nossa
vida mortal.
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“Trabalhamos dia e noite, com esforço e fadiga.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo São Lucas
Naquele tempo,
comentavam alguns que o templo estava ornado
com belas pedras e piedosas ofertas.
Jesus disse-lhes:
“Dias virão em que, de tudo o que estais a ver,
não ficará pedra sobre pedra:
tudo será destruído”.
Eles perguntaram-lhe:
“Mestre, quando sucederá isso?
Que sinal haverá de que está para acontecer?”
Jesus respondeu:
“Tende cuidado; não vos deixeis enganar,
pois muitos virão em meu nome
e dirão: “sou eu”; e ainda: “O tempo está próxi-
mo”.
Não os sigais.
Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas,
não vos alarmeis:
é preciso que estas coisas aconteçam primeiro,
mas não será logo o fim”.
Disse-lhes ainda:
“Há de erguer-se povo e reino contra reino.
Haverá grandes terramotos
e, em diversos lugares, fomes e epidemias.
Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais
no céu.
Mas antes de tudo isto,
deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos,
entregando-vos às sinagogas e às prisões,
conduzindo-vos à presença de reis e governado-
res,
por causa do meu nome.
Assim tereis ocasião de dar testemunho.
Tende presente em vossos corações
que não deveis preparar a vossa defesa.
Eu vos darei língua e sabedoria
a que nenhum dos vossos adversários
poderá resistir ou contradizer.
Sereis entregues até pelos vossos pais,
irmãos, parentes e amigos.
Causarão a morte a alguns de vós
e todos vos odiarão por causa do meu nome;
mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perde-
rá.
Pela vossa perseverança salvareis as vossas al-
mas.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo nos fazem refletir so-
bre a história Igreja na salvação da humanidade
e sobre o nosso papel nesta história.  A pergunta
fundamental do Evangelho: como saber se o fim
do mundo está próximo?

É importante pensar o que significa o fim do mun-
do como o vemos.  Evidentemente, a primeira
imagem que nos vem à cabeça é a destruição do
mundo enquanto estamos vivos, com desastres
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e o apocalipse.  Mas, individualmente, o fim do
mundo significa a nossa morte, simplesmente.

Jesus indica que não devemos nos preocupar mui-
to com saber a data do fim do mundo (seja de
todo o mundo, ou de nossa vida individualmen-
te), mas que simplesmente estejamos prepara-
dos para ele.  Ele mostra um cenário de manifes-
tações muito tristes que aconteceriam (e de fato
têm acontecido) na história da Igreja e da salva-
ção.

O fim do mundo seria antecedido por conflitos
entre povos, por terremotos, fomes e epidemias.
Ele diz no Evangelho: “há de erguer-se povo e
reino contra reino; haverá grandes terremotos e,
em diversos lugares, fomes e epidemias; haverá
fenômenos espantosos e grandes sinais no céu”.

Mas, do ponto de vista mais particular, para os
que sigam e preguem o Evangelho (vivam segun-
do Ele), haverá perseguições e humilhações.  Ele
também diz: vocês “serão agredidos e persegui-
dos, serão entregues às sinagogas e às prisões,
serão conduzidos à presença de reis e governa-
dores, por causa do meu nome”.   E estas situa-
ções devem ser vistas, não como um sofrimen-
to, mas como uma oportunidade de “dar teste-
munho”.  E acrescenta que, nestas ocasiões,
“tende presente em vossos corações que não
deveis preparar a vossa defesa.  Eu vos darei
língua e sabedoria a que nenhum dos vossos ad-
versários poderá resistir ou contradizer; sereis
entregues até pelos vossos pais, irmãos, paren-
tes e amigos; causarão a morte a alguns de vós
e todos vos odiarão por causa do meu nome,
mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perde-
rá; pela vossa perseverança salvareis as vossas
almas”.

Paulo, na Carta aos Tessalonicenses, também
tenta responder à questão da preparação para o
fim do mundo, em um tempo em que as pessoas
estavam muito pessimistas e apáticas sobre a
possibilidade de melhora do mundo.  Por isso,
se vivia em muita ociosidade.  Paulo adverte que
os cristãos não podem se deixar levar por este
sentimento de falta de motivação, mas devem
trabalhar insistentemente, como ele mesmo fa-
zia.  Em um certo momento, parece que Paulo
fica meio nervoso: “quem não quer trabalhar, tam-
bém não deve comer; ouvimos dizer que alguns
de vós vivem na ociosidade, sem fazerem traba-
lho algum, mas ocupados em futilidades”.

O mundo de hoje parece viver um pouco esta fase.
Por um lado, a pobreza sobrevive por todos os
lados, os jovens estão meio sem rumo, os adul-
tos estão inseguros sobre a manutenção de seus
empregos (substituídos por máquinas digitais).
Os governos parecem não estar muito preocupa-
dos com os Pobres, os jovens e os trabalhado-
res; preferem garantir seus próprios status de
poder e de dinheiro.

Parece que as manifestações que Jesus indica
sobre o fim do mundo estão acontecendo hoje.
O que fazer?

Como vicentinos, sabemos que a única resposta
a este cenário (que aconteceu muitas vezes na

história da salvação) é viver segundo o Evange-
lho.  Nossa fé em Deus nos faz dedicar tudo a
Ele (inclusive a nossa própria vida ou morte).
Nosso sentido de caridade nos faz viver constan-
temente no serviço àqueles que Deus nos apre-
sentou (os Pobres).  Nossa esperança se con-
centra em vislumbrar a vida eterna aqui mesmo
neste mundo: imagino o céu como o lar do Po-
bre.  Nele, podemos ser nós mesmos, nos en-
contramos com o mais íntimo de nós, aonde re-
side o Espírito Santo.  Nele, o único com que nos
preocupamos é servir a Deus e encontrá-Lo na
Pessoa de quem servimos.  E, por isso, como
vicentinos, sabemos que não há lugar para a oci-
osidade, mas despertamos cada dia com a moti-
vação de servir, construir e empreender um mun-
do melhor, mesmo (e em particular) quando nos
perseguem.

O desânimo pela perseguição e pelas dificulda-
des é substituído pelo desafio de vencê-los, sem-
pre.  A mística vicentina da intimidade com o Pobre
nos confirma que, se é difícil para os Pobres,
não poderia ser fácil para nós.
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“Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a
tua realeza.”

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo São Mateus
Naquele tempo,
os chefes dos judeus zombavam de Jesus, di-
zendo:
“Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo,
se é o Messias de Deus, o Eleito”.
Também os soldados troçavam d’Ele;
aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, di-
ziam:
“Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo”.
Por cima d’Ele havia um letreiro:
“Este é o Rei dos judeus”.
Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido
crucificados
insultava-O, dizendo:
“Não és Tu o Messias?
Salva-Te a Ti mesmo e a nós também”.
Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o:
“Não temes a Deus,
tu que sofres o mesmo suplício?
Quanto a nós, fez-se justiça,
pois recebemos o castigo das nossas más ações.
Mas Ele nada praticou de condenável”.
E acrescentou:
“Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a
tua realeza”.
Jesus respondeu-lhe:
“Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Pa-
raíso”.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo nos dão uma indica-
ção clara do que significa o Reino de Deus.  Os
antigos sonhavam com um rei que viesse salvar
o povo com força, com dominação e violência.
Na primeira leitura, o Livro de Samuel indica a

aliança do rei que detinha poder e glória: “o rei
David concluiu com eles uma aliança diante do
Senhor e eles ungiram David como rei de Israel”.

Jesus vem mostrar um reino de perdão, de amor
e de esperança.  Não poderia resultar em outra
coisa: crucificaram e mataram o Rei da miseri-
córdia.  Mas até o soldado que crucificara Jesus
se arrependeu e declarou com toda a fé: “Jesus,
lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua rea-
leza”.

Quantas vezes nós sonhamos com projetos de
melhoria de vida, nossa e dos Pobres que assis-
timos?  Sonhamos com o alcance de coisas ma-
teriais (muito importantes, aliás, para que pos-
samos progredir); sonhamos com o alcance de
poder (muito importante, aliás, para que possa-
mos fazer mais pelos outros); e sonhamos com
o reconhecimento dos outros (muito importante,
aliás, para a nossa autoestima e, por consequ-
ência, para a nossa capacidade de fazer mais
pelos outros).

Quando nossos sonhos não saem como quere-
mos e no momento em que queremos, culpa-
mos a vida (e, às vezes, culpamos a Deus, por-
que “não nos escutou”).  Mais tarde, em muitos
casos, compreendemos que fora melhor que as
coisas não tivessem acontecido como havíamos
planejado: sempre será assim, se tivermos fé e
esperança em Deus.

O mesmo ocorreu com as pessoas que viviam no
tempo de Jesus: esperavam um reino de conquis-
ta e de bens materiais.  Jesus veio ensinar um
Reino de Amor.  A frustração das pessoas foi
enorme.  Os próprios discípulos ficaram perdi-
dos depois da morte de Jesus, pensando que
haviam acreditado e vivido não um sonho, mas
uma ilusão.  A ressurreição de Jesus e a descida
do Espírito Santo mudou completamente esta
perspectiva, tornando clara a Verdade que Jesus
ensinara: o que parecia fracasso, passou a ser
vitória; o que era vergonha diante dos outros,
passou a ser energia para evangelizar e até, lite-
ralmente, morrer por esta Verdade.  Os apósto-
los compreenderam o Rei que não era domina-
ção, mas era o Caminho, a Verdade e a Vida.

Como vicentinos, sabemos que Deus sonha nos-
sos sonhos melhor do que nós.  A oração e o
serviço direto e incondicional dos Pobres nos fa-
zem ver a Verdade do Reino de Deus, sem ter
necessitado viver fisicamente no tempo de Je-
sus.  Cremos na “nova aliança” com o Rei que
morre e ressuscita por nós.  Com Paulo, pode-
mos dizer, como ele diz na Epístola aos Colos-
senses: “aprouve a Deus que n’Ele residisse toda
a plenitude e por Ele fossem reconciliadas consi-
go todas as coisas, estabelecendo a paz, pelo
sangue da sua cruz, com todas as criaturas na
terra e nos céus”.

A cada vez que visitamos o Pobre e vemos a Deus
em Sua casa, sentimo-nos bem-aventurados, por-
que somos os que Jesus mencionou quando se
apresentou fisicamente diante de Tomé, depois
da ressurreição: “porque me viste, Tomé, creste;
bem-aventurados os que não viram e creram” (Jo
20).


