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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 no Paraguai, 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 Con-
selhos, animando a caminhada
vicentina no serviço aos Po-
bres.

Para ler,
compartilhar

e agir

Semana de 10 de dezembro de 2018Semana de 10 de dezembro de 2018Semana de 10 de dezembro de 2018Semana de 10 de dezembro de 2018Semana de 10 de dezembro de 2018
(referência: leituras do domingo 16 de(referência: leituras do domingo 16 de(referência: leituras do domingo 16 de(referência: leituras do domingo 16 de(referência: leituras do domingo 16 de

dezembro)dezembro)dezembro)dezembro)dezembro)
TTTTTerceiro Domingo do Adventoerceiro Domingo do Adventoerceiro Domingo do Adventoerceiro Domingo do Adventoerceiro Domingo do Advento

Leituras: Sof 3,14-18a; Filip 4,4-7; LcLeituras: Sof 3,14-18a; Filip 4,4-7; LcLeituras: Sof 3,14-18a; Filip 4,4-7; LcLeituras: Sof 3,14-18a; Filip 4,4-7; LcLeituras: Sof 3,14-18a; Filip 4,4-7; Lc
3,10-183,10-183,10-183,10-183,10-18

“Alegrai-vos sempre no Senhor; nov“Alegrai-vos sempre no Senhor; nov“Alegrai-vos sempre no Senhor; nov“Alegrai-vos sempre no Senhor; nov“Alegrai-vos sempre no Senhor; novamen-amen-amen-amen-amen-
te vos digo: alegrai-vos”.te vos digo: alegrai-vos”.te vos digo: alegrai-vos”.te vos digo: alegrai-vos”.te vos digo: alegrai-vos”.

EvEvEvEvEvangelho de Nosso Senhor Jesus Cristoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucassegundo São Lucassegundo São Lucassegundo São Lucassegundo São Lucas
Naquele tempo, as multidões perguntavam
a João Baptista:
«Que devemos fazer?»
Ele respondia-lhes:
«Quem tiver duas túnicas reparta com quem
não tem nenhuma; e quem tiver mantimen-
tos faça o mesmo».
Vieram também alguns publicanos para se-
rem batizados e disseram: «Mestre, que
devemos fazer?»
João respondeu-lhes: «Não exijais nada além
do que vos foi prescrito».
Perguntavam-lhe também os soldados: «E
nós, que devemos fazer?»
Ele respondeu-lhes: «Não pratiqueis violên-
cia com ninguém nem denuncieis injustamen-
te;
e contentai-vos com o vosso soldo».

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
A palavra-chave deste terceiro domingo do
Advento é “alegria”.

São Paulo faz um poema em torno da ale-
gria no Senhor, em sua Carta aos Filipen-
ses.  Ele diz: “alegrai-vos sempre no Senhor;
novamente vos digo: alegrai-vos”.  E, logo
depois diz como podemos ser sempre ale-
gres.  Ele pede primeiro, que “não nos in-
quietemos com coisa alguma” e, segundo,
que “em todas as circunstâncias, apresen-
temos os nossos pedidos diante de Deus,
com orações, súplicas e ações de graças”.

Estes conselhos são muito interessantes
para que possamos nos desapegar de nos-
sa ansiedade, da busca incessante do po-
der, do dinheiro e da glória.  Quando São
Paulo nos diz para não nos inquietarmos com
coisa alguma, não quer dizer que sejamos
passivos e que deixemos “a vida nos levar”.
A vida de São Paulo é um exemplo de quem
luta, se esforça dia e noite para evangelizar:
ele nunca se deixou levar pela passividade!

O Evangelho de São Lucas indica claramen-
te o que significa “não se inquietar com coi-
sa alguma”.  Jesus diz: “quem tiver duas
túnicas reparta com quem não tem nenhu-
ma” e depois diz “não exijais nada além do
que vos foi prescrito”.

Como é difícil, meu Deus, que nos conten-
temos com tantas graças que Deus nos dá,
o que Ele nos prescreve!  É verdade que
devemos lutar pela vida, mas não podemos
ser escravos de nossa ambição.  E deve-

mos sempre agradecer a Deus o que Ele nos dá.
Antes de tudo, devemos dar graças a Deus pelo dom
da vida, por podermos trabalhar, por podemos rezar
e seguir os Seus planos para nós.

O segundo conselho que Paulo nos dá para que se-
jamos alegres é confiar em Deus, apresentando
sempre a Ele os nossos pedidos.  Quando nós pedi-
mos a Deus com fé aquilo de que precisamos, pas-
samos a sentir a tranquilidade de que nossos pedi-
dos serão atendidos.  A confiança em Deus nos dá
uma enorme sensação de liberdade, através da con-
vicção de que fizemos tudo o que podíamos para
obter o que queríamos, mas quem completa a graça
é o Senhor.

E, quando recebemos o que pedimos, temos a ale-
gria de constatar que Deus olha por nós, que Ele
nos mima, e que sempre quer nos tratar como fi-
lhos amados.  Esta sensação é um enorme senti-
mento de conforto que se traduz em alegria.

Não é preciso que saiamos por aí gritando de ale-
gria.  A felicidade no Senhor é algo que toca profun-
damente o nosso coração, dando-nos uma realiza-
ção plena, algo que contagia os outros.

É esta alegria contagiante que devemos levar à casa
do Pobre, como vicentinos.  Às vezes, nem mesmo
precisamos levar algo material aos assistidos, mas
basta que levemos a esperança, a alegria da fé e a
caridade expressada no amor genuíno e profundo.
Nossos assistidos têm que sentir a nossa alegria; a
alegria de quem está levando consigo o próprio Cris-
to para dentro de sua casa.

Por outro lado, o assistido alimenta a nossa alegria
no Senhor, porque o contato com ele faz com que
valorizemos o que temos, reduzindo nossa ansieda-
de pelo que ainda não temos.  O assistido também
nos ajuda a depositar nas mãos de Deus os nossos
pedidos.  Aliás, é uma atitude misticamente efetiva,
pedir aos nossos assistidos que rezem pelas nos-
sas necessidades: os Pobres estão sempre muito
mais perto de Deus e têm o Seu carinho de forma
especial.  Por isso, Deus Os escuta de maneira es-
pecial, em particular, quando pedem pelas nossas
necessidades.

Semana de 17 de dezembro de 2018 (referência:Semana de 17 de dezembro de 2018 (referência:Semana de 17 de dezembro de 2018 (referência:Semana de 17 de dezembro de 2018 (referência:Semana de 17 de dezembro de 2018 (referência:
leituras do domingo 23 de dezembro)leituras do domingo 23 de dezembro)leituras do domingo 23 de dezembro)leituras do domingo 23 de dezembro)leituras do domingo 23 de dezembro)

Quarto Domingo do AdventoQuarto Domingo do AdventoQuarto Domingo do AdventoQuarto Domingo do AdventoQuarto Domingo do Advento
Leituras: Miq 5,1-4a; Heb 10,5-10; Lc 1,39-47Leituras: Miq 5,1-4a; Heb 10,5-10; Lc 1,39-47Leituras: Miq 5,1-4a; Heb 10,5-10; Lc 1,39-47Leituras: Miq 5,1-4a; Heb 10,5-10; Lc 1,39-47Leituras: Miq 5,1-4a; Heb 10,5-10; Lc 1,39-47

“Eis-Me aqui: Eu venho para fazer a tua vonta-“Eis-Me aqui: Eu venho para fazer a tua vonta-“Eis-Me aqui: Eu venho para fazer a tua vonta-“Eis-Me aqui: Eu venho para fazer a tua vonta-“Eis-Me aqui: Eu venho para fazer a tua vonta-
de”.de”.de”.de”.de”.

EvEvEvEvEvangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo
São LucasSão LucasSão LucasSão LucasSão Lucas
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se
apressadamente para a montanha,
em direção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o meni-
no exultou em no seio.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em
alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto
do teu ventre.
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Samuel GodoySamuel GodoySamuel GodoySamuel GodoySamuel Godoy

Confrade Eduardo Marques de Almeida



Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do
meu Senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a
voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimen-
to de tudo quanto lhe foi dito
da parte do Senhor».

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
Às vésperas do Natal, as leituras deste domingo
podem se resumir a uma só frase: “Eis-Me aqui: Eu
venho para fazer a tua vontade”.

São Paulo nos convida a deixar de enfocar nossa fé
nos sacrifícios aos ídolos e a seguir de forma inte-
gral e livre a vontade de Deus para nós, como o
próprio Cristo fez, vindo ao mundo, encarnando-se
e vivendo como nós tudo o que passamos, a me-
nos do pecado.

O Evangelho faz a ligação entre o “fazer a vontade
de Deus” e a possibilidade de perceber a presença
de Deus em nós.  Maria é o exemplo de seguimento
do plano de Deus até as últimas consequências.
Isabel (e Zacarias, seu esposo) são também exem-
plo de fé incondicional no Senhor.  Quando se en-
contram as duas, a manifestação do milagre de Deus
se faz sentir no ventre, no interior de Isabel: ela
sente o “menino exultar em seu seio”.  Como sabe-
mos, João Batista, o menino que exulta no seio de
Isabel é um milagre do Senhor, porque tanto Isabel
quanto Zacarias eram idosos.

Completando a circularidade da mensagem deste
domingo, a primeira leitura (da Profecia de Miquéi-
as – do Antigo Testamento) mostra que, quando o
menino Deus vier, “viver-se-á em segurança, porque
ele será exaltado até aos confins da terra.  Ele será
a paz.”

Portanto, fazendo a vontade de Deus, percebemos
exultar o Deus que está dentro de nós e, com isso,
podemos ter segurança e paz.  Já não será neces-
sário ter medo!  É uma bela mensagem!

E esta mensagem se enquadra perfeitamente à vo-
cação vicentina.  Para nós, fazer a vontade de Deus
significa ir ao encontro do Pobre.  Quando O vemos,
sentimos o próprio Cristo exultar em nós, o milagre
da vida manifestando-se em nossa alma.  E esta
manifestação transforma todo o medo em certeza
de fé e de esperança na caridade.

Semana de 24 de dezembro de 2018 (referên-Semana de 24 de dezembro de 2018 (referên-Semana de 24 de dezembro de 2018 (referên-Semana de 24 de dezembro de 2018 (referên-Semana de 24 de dezembro de 2018 (referên-
cia: leituras do domingo 30 de dezembro)cia: leituras do domingo 30 de dezembro)cia: leituras do domingo 30 de dezembro)cia: leituras do domingo 30 de dezembro)cia: leituras do domingo 30 de dezembro)

Festa da Sagrada FamíliaFesta da Sagrada FamíliaFesta da Sagrada FamíliaFesta da Sagrada FamíliaFesta da Sagrada Família
Leituras: Sir 3,3-7.14-17ª; Cl 3,12-21; Lc 2,41-Leituras: Sir 3,3-7.14-17ª; Cl 3,12-21; Lc 2,41-Leituras: Sir 3,3-7.14-17ª; Cl 3,12-21; Lc 2,41-Leituras: Sir 3,3-7.14-17ª; Cl 3,12-21; Lc 2,41-Leituras: Sir 3,3-7.14-17ª; Cl 3,12-21; Lc 2,41-
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“Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o“Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o“Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o“Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o“Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o
vínculo da perfeição”.vínculo da perfeição”.vínculo da perfeição”.vínculo da perfeição”.vínculo da perfeição”.

EvEvEvEvEvangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo
São LucasSão LucasSão LucasSão LucasSão Lucas
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém,
pela festa da Páscoa.
Quando Ele fez doze anos, subiram até lá, como era
costume nessa festa.

Quando eles regressavam, passados os dias
festivos, o Menino Jesus ficou em Jerusa-
lém,
sem que seus pais o soubessem.
Julgando que Ele vinha na caravana, fizeram
um dia de viagem
e começaram a procurá-Lo entre os paren-
tes e conhecidos.
Não O encontrando, voltaram a Jerusalém,
à sua procura.
Passados três dias, encontraram-No no tem-
plo, sentado no meio dos doutores,
a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.
Todos aqueles que O ouviam estavam sur-
preendidos com a sua inteligência e as suas
respostas.
Quando viram Jesus, seus pais ficaram ad-
mirados; e sua Mãe disse-Lhe:
«Filho, porque procedeste assim conosco?
Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procu-
ra».
Jesus respondeu-lhes:  «Porque Me procurá-
veis?
Não sabíeis que Eu devia estar na casa de
meu Pai?»
Mas eles não entenderam as palavras que
Jesus lhes disse.
Jesus desceu então com eles para Nazaré e
era-lhes submisso.
Sua Mãe guardava todos estes acontecimen-
tos em seu coração.
E Jesus ia crescendo em sabedoria, em es-
tatura e em graça, diante de Deus e dos
homens.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
Neste domingo, celebramos a Sagrada Fa-
mília.  Para os vicentinos, este tema, e, so-
bretudo, as leituras têm uma enorme quan-
tidade de significados.  Evidentemente, a
primeira reflexão deve se fazer sobre a ne-
cessidade de acolher as nossas famílias
assistidas, como se cada uma delas fosse
de José, Maria e Jesus.  Cada família que
assistimos deve ser encarada como a Sa-
grada Família, com as dificuldades que pas-
saram, seus sofrimentos, mas com a místi-
ca da presença real e encarnada de Deus.

Mas há outro tema que também deve ser
objeto de reflexão para os vicentinos neste
dia: o significado de nossa própria família.
Conheço muitos vicentinos que exageram a
sua vocação e deixam de lado suas própri-
as famílias para o serviço, quer aos Pobres,
quer às funções de evangelização da SSVP.

São Paulo diz claramente que, em nossa
família devemos “acima de tudo, revestir-nos
da caridade, que é o vínculo da perfeição”.
Portanto, a caridade deve começar em casa.
O perdão deve começar em casa.  O exercí-
cio da santificação deve começar em casa!
Nenhum vicentino pode tornar-se santo ten-
do caridade com o Senhor e Mestre, nosso
assistido, sem ter o amor infinito com a sua
própria família.

Poderíamos fazer muitas reflexões sobre as

leituras do domingo, que são enormemente
ricas, mas gostaria de tocar a frase talvez
mais aparentemente “escandalosa” nos dias
de hoje que é a da Carta aos Colossenses
de São Paulo.  Ele diz: “Esposas, sede sub-
missas aos vossos maridos, como convém
no Senhor.  Maridos, amai as vossas espo-
sas e não as trateis com aspereza”.

Como interpretar esta submissão da espo-
sa em relação ao marido?  Que significa isto
nos dias de hoje, em que lutamos tanto por
igualdade de gênero e pela valorização da
mulher?

Colocar esta frase no contexto social do
ambiente e do tempo de São Paulo é uma
resposta óbvia.  Mas há uma resposta mais
profunda, contemporânea e menos depen-
dente de qualquer interpretação sociológi-
ca.  Em vários lugares no Novo Testamento,
a Igreja é apresentada como o corpo místi-
co, ou a esposa de Cristo (por exemplo, em
Ef 5, 26).  Ora, o amor que Jesus sente pela
sua esposa mística, a Igreja, é tão grande e
tão radical que faz com que Ele dê a sua
vida por ela: é um amor que vai muito mais
adiante da submissão; ele vai às últimas
consequências do sofrimento e da morte.
Este é o amor do marido a que se refere
Paulo.  Portanto, o que seria mais escânda-
lo nos dias de hoje: que a mulher se subme-
ta ao marido ou que o marido dê a vida por
sua esposa?

Entendo que a resposta está nos dois de
forma integral.  São Paulo indica claramente
que o casamento faz com que os dois espo-
sos se tornem uma só carne (Ef 5, 31).
Então, tanto a submissão quanto o amor
radical (até a morte) são atribuições dos dois
esposos, como uma unidade física e místi-
ca.  Os dois devem se submeter e os dois
devem amar de forma integral e radical.

Não devemos ter medo das escrituras, pen-
sando que elas nos diminuem ou nos pren-
dem: na verdade, elas são libertadoras!  Não
há nada sentimento de maior liberdade do
que a certeza de que meu esposo ou minha
esposa se submete amorosamente a mim
ou me ama a ponto de dar a vida por mim.
Não há liberdade (ou desapego) maior do
que estar preparado ou preparada para se
submeter amorosamente ou morrer por nos-
sa esposo ou esposa!

Assim, portanto devem ser as famílias vi-
centinas.  A mesma humildade que temos
com os Pobres, devemos expressar na sub-
missão de amor a nossos esposos ou es-
posas.  A mesma compreensão que temos
com os Pobres, devemos ter com nossos
filhos e, não esquecendo, com nossos pais.
A mesma caridade que entregamos aos Po-
bres, devemos sublimar no tratamento de
nossa família.  A santificação vicentina, por-
tanto, de fato, começa em casa.
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Semana de 31 de dezembro de 2018 (re-Semana de 31 de dezembro de 2018 (re-Semana de 31 de dezembro de 2018 (re-Semana de 31 de dezembro de 2018 (re-Semana de 31 de dezembro de 2018 (re-
ferência: leituras do domingo 6 de janeiroferência: leituras do domingo 6 de janeiroferência: leituras do domingo 6 de janeiroferência: leituras do domingo 6 de janeiroferência: leituras do domingo 6 de janeiro

de 2019)de 2019)de 2019)de 2019)de 2019)
Festa da Epifania do Senhor (PrimeiroFesta da Epifania do Senhor (PrimeiroFesta da Epifania do Senhor (PrimeiroFesta da Epifania do Senhor (PrimeiroFesta da Epifania do Senhor (Primeiro

Domingo TDomingo TDomingo TDomingo TDomingo Tempo Comum)empo Comum)empo Comum)empo Comum)empo Comum)
Leituras: Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-Leituras: Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-Leituras: Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-Leituras: Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-Leituras: Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-
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“Lev“Lev“Lev“Lev“Levanta-te e resplandece, Jerusalém,anta-te e resplandece, Jerusalém,anta-te e resplandece, Jerusalém,anta-te e resplandece, Jerusalém,anta-te e resplandece, Jerusalém,
porque chegou a tua luz e brilha sobre tiporque chegou a tua luz e brilha sobre tiporque chegou a tua luz e brilha sobre tiporque chegou a tua luz e brilha sobre tiporque chegou a tua luz e brilha sobre ti

a glória do Senhora glória do Senhora glória do Senhora glória do Senhora glória do Senhor.”.”.”.”.”

Leitura do EvLeitura do EvLeitura do EvLeitura do EvLeitura do Evangelho de São Mateusangelho de São Mateusangelho de São Mateusangelho de São Mateusangelho de São Mateus
Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia,
nos dias do rei Herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos
vindos do Oriente.
“Onde está – perguntaram eles – o rei dos
judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no Oriente e vie-
mos adorá-Lo”.
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou per-
turbado e, com ele, toda a cidade de Jerusa-
lém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e
escribas do povo
e perguntou-lhes onde devia nascer o Mes-
sias.
Eles responderam: «Em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo Profeta:
‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo
nenhum a menor entre as principais cida-
des de Judá,
pois de ti sairá um chefe, que será o Pastor
de Israel, meu povo’».
Então Herodes mandou chamar secretamen-
te os Magos e pediu-lhes informações preci-
sas
sobre o tempo em que lhes tinha aparecido
a estrela.
Depois enviou-os a Belém e disse-lhes:
«Ide informar-vos cuidadosamente acerca do
Menino; e, quando O encontrardes, avisai-
me,
para que também eu vá adorá-I’O».
Ouvido o rei, puseram-se a caminho.
E eis que a estrela que tinham visto no Ori-
ente seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava o Meni-
no. Ao ver a estrela, sentiram grande ale-
gria.
Entraram na casa, viram o Menino com Ma-
ria, sua Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele,
adoraram-No.
Depois, abrindo os seus tesouros, oferece-
ram-Lhe presentes: ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos para não voltarem à
presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
Neste domingo, celebramos a Epifania do
Senhor.  Epifania significa “manifestação”.
O Menino Jesus se manifestou aos Reis
Magos através da estrela (Evangelho) e eles
a seguiram para ir adorar o Senhor.  Deus
se havia manifestado no Antigo Testamento
de muitas formas, mas na leitura deste do-

mingo, Jahweh é anunciado através de sua
luz salvadora que alegra Jerusalém e que
atrai à cidade de Deus, todos os povos do
mundo.  Finalmente, Cristo se manifesta a
Paulo tanto através da luz que cega no iní-
cio, mas que traz a conversão depois, quan-
to através do Espírito Santo que ilumina toda
a Igreja (segunda leitura).

A pergunta que nos devemos fazer é: como
Cristo se manifesta a cada um de nós?
Estou certo de que, se fizermos um esforço
nos lembraremos de muitas oportunidades
em que Ele mostrou fisicamente que está
conosco, protegendo, convertendo, trazen-
do paz ou consolando na hora da tristeza ou
da decepção.

Quem já não teve a sensação de que o Se-
nhor estava ao seu lado ou quem não sen-
tiu um arrepio por sentir a presença Dele
dentro de si?  De fato, percebendo-nos ou
não, Deus se manifesta todo o tempo em
nossa vida.  Ele cumpre a promessa de que
“estaria conosco até o fim dos tempos” (Mt
28,20).  Ele vem ao nosso encontro, quan-
do estamos em uma situação de perigo.  Ele
celebra conosco uma ocasião de alegria ou
sucesso.  Ele compartilha conosco um mo-
mento de (aparente) fracasso ou frustração.
Ele chora conosco em particular, quando
somos injustiçados porque demonstramos
que O amamos e que seguimos o Seu plano
para nós.  Ele nos consola no momento da
perda.  Ele reza conosco quando pedimos
fortemente por nós ou por alguém que ama-
mos.  Ele acorda conosco mostrando que
um novo dia se inicia e completa a esperan-
ça de que ele será melhor que ontem.  Ele
sonha conosco pelo dia de amanhã, para
que construamos nossa vida Nele.  Ele dor-
me conosco para que sintamos Sua paz em
nosso descanso.

Em tudo Ele se manifesta a nós.  Mas va-
mos olhar o outro lado da medalha. Quando
podemos nós nos manifestar a Ele?  Quan-
do pode ser a nossa Epifania?  Quando po-
demos nós mostrar que estamos com Ele
não importando se a situação é de tristeza
ou de alegria?  Como podemos manifestar
nossa fé e nossa esperança Nele?

A resposta do vicentino é a caridade.  Cada
vez que visitamos o Pobre com a verdadeira
fé de que estamos servindo a Deus, esta-
mos fazendo a nossa Epifania.  Chegar na
casa do assistido levando uma bolsa de ali-
mentos, um consolo, ou uma palavra de
esperança tem exatamente o mesmo signi-
ficado da Estrela do Oriente que se mani-
festou aos Magos; ou representa para o Po-
bre o mesmo que a luz que converteu Paulo
no caminho de Damasco.  É preciso viver e
crer que uma visita vicentina significa para o
Pobre o mesmo que o Espírito Santo fez em
Pentecostes: sim, de fato, nós podemos ser
a luz, a manifestação viva de Deus aos nos-
sos Mestres e Senhores.  Esta é a mística

da vocação vicentina!

Semana de 7 de janeiro de 2019 (referência:Semana de 7 de janeiro de 2019 (referência:Semana de 7 de janeiro de 2019 (referência:Semana de 7 de janeiro de 2019 (referência:Semana de 7 de janeiro de 2019 (referência:
leituras do domingo 13 de janeiro de 2019)leituras do domingo 13 de janeiro de 2019)leituras do domingo 13 de janeiro de 2019)leituras do domingo 13 de janeiro de 2019)leituras do domingo 13 de janeiro de 2019)

Batismo do Senhor (Segundo Domingo TBatismo do Senhor (Segundo Domingo TBatismo do Senhor (Segundo Domingo TBatismo do Senhor (Segundo Domingo TBatismo do Senhor (Segundo Domingo Tempoempoempoempoempo
Comum)Comum)Comum)Comum)Comum)

Leituras: Is 42,1-4.6-7; At 10, 34-38; Lc 3,15-Leituras: Is 42,1-4.6-7; At 10, 34-38; Lc 3,15-Leituras: Is 42,1-4.6-7; At 10, 34-38; Lc 3,15-Leituras: Is 42,1-4.6-7; At 10, 34-38; Lc 3,15-Leituras: Is 42,1-4.6-7; At 10, 34-38; Lc 3,15-
16.21-2216.21-2216.21-2216.21-2216.21-22

“T“T“T“T“Tu és o meu Filho muito amado: em Tu és o meu Filho muito amado: em Tu és o meu Filho muito amado: em Tu és o meu Filho muito amado: em Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus todai pus todai pus todai pus todai pus toda
a minha complacência.”a minha complacência.”a minha complacência.”a minha complacência.”a minha complacência.”

EvEvEvEvEvangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundoangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo
São LucasSão LucasSão LucasSão LucasSão Lucas
Naquele tempo, o povo estava na expectativa e to-
dos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias.
João tomou a palavra e disse-lhes: «Eu batizo-vos
com água,
mas vai chegar quem é mais forte do que eu,
do qual não sou digno de desatar as correias das
sandálias.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo».
Quando todo o povo recebeu o batismo, Jesus tam-
bém foi batizado;
e, enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo
desceu sobre Ele
em forma corporal, como uma pomba.
E do céu fez-se ouvir uma voz:
«Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a
minha complacência».
Reflexão vicentina

Neste domingo, celebramos o Batismo de Jesus. A
origem da palavra “batismo” nos leva ao significado
“imersão” (do latim baptismus ou do grego baptis-
mós).

Jesus é batizado já adulto por João Batista e, duran-
te a cerimônia da imersão no Rio Jordão, o Evange-
lho de Lucas nos apresenta um fenômeno sobrena-
tural.  “Quando todo o povo recebeu o batismo, Je-
sus também foi batizado; e, enquanto orava, o céu
abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele em
forma corporal, como uma pomba.  E do céu fez-se
ouvir uma voz:  ́ Tu és o meu Filho muito amado: em
Ti pus toda a minha complacência´”.

O Batismo de Jesus nos leva a dois fenômenos.
Primeiramente, Deus – o Pai – manifesta claramen-
te que enviou o Seu Filho.  Este conceito - de “ser
enviado” - já aparece na primeira leitura (do Profeta
Isaías).  Ela anuncia um misterioso “Servo”, esco-
lhido por Deus e enviado aos homens para instau-
rar um mundo de justiça e de paz sem fim.

Em segundo lugar, é no Batismo de Jesus que se
expressa pela primeira vez, no Evangelho, a existên-
cia da Santíssima Trindade (o Pai, o Filho e o Espíri-
to Santo).  O dogma da Igreja estabelece que os
três são um único Deus em três pessoas, mas a
sua existência é atestada pela Escritura.

Muito poucos de nós se lembra da cerimônia de
seu batismo.  Éramos muito pequenos e, nesta oca-
sião, nossos pais e padrinhos nos introduziram à
Igreja pelas mãos do sacerdote.  Por isso, muitos
de nós, já adultos confirmamos a nossa fé na San-
tíssima Trindade e o nosso pertencimento à Igreja,
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através do sacramento da Confirmação (ou Cris-
ma).

Será que não vale à pena nesta semana nos
prepararmos para a Festa do Batismo do Se-
nhor, assumindo com orgulho cristão nossa
posição de enviadosenviadosenviadosenviadosenviados de Deus?  Se somos en-
viados, somos especiais para Ele, assim como
foi o próprio Cristo: portanto, já não há lugar
para duvidar sobre o nosso valor como pesso-
as únicas, humanas mas também divinas.  Se
somos enviados, é porque temos uma missão
neste mundo; ninguém é enviado somente para
existir.  Creio que vale à pena refletir sobre esta
missão.  Se a descobrimos, passamos a en-
tender nossa importância e nossa razão de ser.

Por outro lado, o Batismo nos faz novnovnovnovnovas criatu-as criatu-as criatu-as criatu-as criatu-
ras, filhos de Deus, ungidos pelo Espírito San-ras, filhos de Deus, ungidos pelo Espírito San-ras, filhos de Deus, ungidos pelo Espírito San-ras, filhos de Deus, ungidos pelo Espírito San-ras, filhos de Deus, ungidos pelo Espírito San-
tototototo que está dentro de nós.  Portanto, já não há
lugar para o medo.  Deus nunca nos abando-
na.  Se aceitarmos a presença do Deus Espíri-
to Santo em nós, nunca estaremos sós.  Por
isso, temos insistido tanto na mística da voca-
ção vicentina: a visita ao Pobre é um encontro
do Espírito Santo, O que está em nós e O que
está Nele.

Como vicentinos, sabemos que Deus nos en-
via ao encontro do Pobre, para que encontre-
mos aí, em sua casa, um novo Rio Jordão, onde
o próprio Deus se manifesta em sua plenitu-
de.  Cada visita é, assim, um novo Batismo.

Leitura EspiritualLeitura EspiritualLeitura EspiritualLeitura EspiritualLeitura Espiritual

Semana de 21 de janeiro de 2019 (referên-Semana de 21 de janeiro de 2019 (referên-Semana de 21 de janeiro de 2019 (referên-Semana de 21 de janeiro de 2019 (referên-Semana de 21 de janeiro de 2019 (referên-
cia: leituras do domingo 27 de janeiro)cia: leituras do domingo 27 de janeiro)cia: leituras do domingo 27 de janeiro)cia: leituras do domingo 27 de janeiro)cia: leituras do domingo 27 de janeiro)

Quarto Domingo do TQuarto Domingo do TQuarto Domingo do TQuarto Domingo do TQuarto Domingo do Tempo Comumempo Comumempo Comumempo Comumempo Comum
Leituras: Jer 1,4-5.17-19; 1 Cor 12,31-Leituras: Jer 1,4-5.17-19; 1 Cor 12,31-Leituras: Jer 1,4-5.17-19; 1 Cor 12,31-Leituras: Jer 1,4-5.17-19; 1 Cor 12,31-Leituras: Jer 1,4-5.17-19; 1 Cor 12,31-

13,13; Lc 4,21-3013,13; Lc 4,21-3013,13; Lc 4,21-3013,13; Lc 4,21-3013,13; Lc 4,21-30

“Agora permanecem estas três coisas: a fé,“Agora permanecem estas três coisas: a fé,“Agora permanecem estas três coisas: a fé,“Agora permanecem estas três coisas: a fé,“Agora permanecem estas três coisas: a fé,
a esperança e a caridade;a esperança e a caridade;a esperança e a caridade;a esperança e a caridade;a esperança e a caridade;

mas a maior de todas é a caridade.”mas a maior de todas é a caridade.”mas a maior de todas é a caridade.”mas a maior de todas é a caridade.”mas a maior de todas é a caridade.”

EvEvEvEvEvangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-
gundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus começou a falar na si-
nagoga de Nazaré, dizendo:
«Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da
Escritura que acabais de ouvir».
Todos davam testemunho em seu favor e se
admiravam das palavras cheias de graça
que saíam da sua boca.
E perguntavam: «Não é este o filho de José?»
Jesus disse-lhes: «Por certo Me citareis o dita-
do: ‘Médico, cura-te a ti mesmo’.
Faz também aqui na tua terra o que ouvimos
dizer que fizeste em Cafarnaum».
E acrescentou: «Em verdade vos digo: Nenhum
profeta é bem recebido na sua terra.
Em verdade vos digo que havia em Israel mui-
tas viúvas no tempo do profeta Elias,
quando o céu se fechou durante três anos e
seis meses
e houve uma grande fome em toda a terra;
contudo, Elias não foi enviado a nenhuma de-
las,

mas a uma viúva de Sarepta, na região da Si-
dônia.
Havia em Israel muitos leprosos no tempo do
profeta Eliseu; contudo, nenhum deles foi cu-
rado,
mas apenas o sírio Naamã».
Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furi-
osos na sinagoga.
Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e
levaram-No até ao cimo da colina
sobre a qual a cidade estava edificada, a fim
de O precipitarem dali abaixo.
Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu
o seu caminho.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo apresentam um dos
mais belos textos da Bíblia, o que chamamos
do “Hino à Caridade” de São Paulo.  O texto é
muito utilizado em cerimônias de casamento,
porque expressa de forma mais bela o signifi-
cado do amor que “não é inconveniente, não
procura o próprio interesse; não se irrita, não
guarda ressentimento; não se alegra com a
injustiça, mas alegra-se com a verdade”.

Neste mesmo texto, São Paulo fala claramen-
te sobre o que chamamos de “virtudes teolo-
gais”, a fé, a esperança e a caridade; mas diz
claramente que a “caridade é a maior delas”.
Podemos ter a maior fé em Deus possível, mas
se não temos o amor pelo próximo e por nós
mesmos (por Deus que está dentro de nós),
de nada adianta.  Podemos viver pela esperan-
ça da vida eterna e preparar o futuro de salva-
ção, mas se não vivermos no amor, de nada
adianta.

O Evangelho mostra um desafio.  Viver as virtu-
des teologais não significa um passaporte para
uma vida de reconhecimento pelos outros.  Ao
contrário, os outros vão tentar de todas as
maneiras nos tornar “pequenos”, buscando
qualquer fraqueza que temos para nos humi-
lhar: se não encontrarem nada, vão inventar.
Os chefes do templo insistiam em dizer que
Jesus não tinha as credenciais para pregar aí,
porque vinha de uma família simples: “não é
este o filho de José?”.

A grande graça se manifesta na primeira leitu-
ra.  Não vivemos as virtudes teologais – em
particular a caridade ou o amor – para ser vis-
tos pelos homens, mas porque fomos escolhi-
dos por Deus: “antes de te formar no ventre
materno, Eu te escolhi”.  E esta certeza faz-
nos capazes de não temer vive-las e pregá-las
em tudo o que fazemos, especialmente, quan-
do os outros nos perseguirem por causa dis-
so: “levanta-te, para ires dizer tudo o que Eu te
ordenar.  Não temas diante deles”.

Como vicentinos, às vezes nos sentimos pre-
gando no deserto e vivendo virtudes que não
existem mais no mundo.  A caridade (o amor)
nunca é recompensada pelas redes sociais
(sejam elas reais ou virtuais).  Se nos medi-
mos pelo que os outros pensam de nós, te-
mos que esconder a fé nas celebrações da

Igreja e nas conferências.  E a esperança na
vida eterna e em uma vida de paz em Cristo
tem que dar lugar aos valores materiais do gru-
po de referência que vivemos e do agora.

Buscar a santificação através do serviço ao
Pobre e da defesa da justiça só pode ser re-
compensado pela fé de que foi o próprio Deus
que nos escolheu, pela esperança que nos faz
seguir em frente, sem medo, e pela caridade,
como expressão do amor.  O amor deve ser
maior do que qualquer virtude, maior do que o
limite de nossa competência e sabedoria, mai-
or do que nossa recompensa deste mundo.  O
amor é o que nos faz divinos, sendo profunda-
mente humanos.

Semana de 28 de janeiro de 2019 (referên-Semana de 28 de janeiro de 2019 (referên-Semana de 28 de janeiro de 2019 (referên-Semana de 28 de janeiro de 2019 (referên-Semana de 28 de janeiro de 2019 (referên-
cia: leituras do domingo 3 de fevereiro)cia: leituras do domingo 3 de fevereiro)cia: leituras do domingo 3 de fevereiro)cia: leituras do domingo 3 de fevereiro)cia: leituras do domingo 3 de fevereiro)

Quinto Domingo do TQuinto Domingo do TQuinto Domingo do TQuinto Domingo do TQuinto Domingo do Tempo Comumempo Comumempo Comumempo Comumempo Comum
Leituras: Is 6,1-2a.3-8; 1 Cor 15,1-11; LcLeituras: Is 6,1-2a.3-8; 1 Cor 15,1-11; LcLeituras: Is 6,1-2a.3-8; 1 Cor 15,1-11; LcLeituras: Is 6,1-2a.3-8; 1 Cor 15,1-11; LcLeituras: Is 6,1-2a.3-8; 1 Cor 15,1-11; Lc

5,1-115,1-115,1-115,1-115,1-11

“Não temas; daqui em diante serás pesca-“Não temas; daqui em diante serás pesca-“Não temas; daqui em diante serás pesca-“Não temas; daqui em diante serás pesca-“Não temas; daqui em diante serás pesca-
dor de homens”.dor de homens”.dor de homens”.dor de homens”.dor de homens”.

EvEvEvEvEvangelho de Nosso senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso senhor Jesus Cristo se-
gundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucas
Naquele tempo, estava a multidão aglomera-
da em volta de Jesus,
para ouvir a palavra de Deus.
Ele encontrava-Se na margem do lago de Ge-
nesaré e viu dois barcos estacionados no lago.
Os pescadores tinham deixado os barcos e la-
vavam as redes.
Jesus subiu para um barco, que era de Simão,
e pediu-lhe que se afastasse um pouco da ter-
ra.
Depois sentou-Se e do barco pôs-Se a ensinar
a multidão.
Quando acabou de falar, disse a Simão: «Faz-
te ao largo e lançai as redes para a pesca».
Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, andámos na
faina toda a noite e não apanhamos nada.
Mas, já que o dizes, lançarei as redes».
Eles assim fizeram e apanharam tão grande
quantidade de peixes
que as redes começavam a romper-se.
Fizeram sinal aos companheiros que estavam
no outro barco para os virem ajudar;
eles vieram e encheram ambos os barcos de
tal modo que quase se afundavam.
Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos
pés de Jesus e disse-Lhe:
“Senhor, afasta-Te de mim, que sou um ho-
mem pecador”.
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele
e de todos os seus companheiros,
por causa da pesca realizada.
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos
de Zebedeu, que eram companheiros de Si-
mão.
Jesus disse a Simão: “não temas; daqui em
diante serás pescador de homens”.
Tendo conduzido os barcos para terra, eles
deixaram tudo e seguiram Jesus.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo nos motivam a refle-
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tir sobre a nossa missão de profetas.  Um pro-
feta, por definição, é o mensageiro, o que vai
adiante, para anunciar algo novo que depois
se configura como realidade.

Na leitura do Antigo Testamento, o profeta Isa-
ías interage com anjos.  Ele se sente incapaz
de profetizar, porque é “um homem de lábios
impuros”.  O único dom que pensa ter é uma
enorme vontade de servir.  E manifesta esta
vontade quando Deus chama por alguém que
Ele possa enviar para profetizar: “ouvi então a
voz do Senhor, que dizia: ‘quem enviarei? quem
irá por nós?’.  Eu respondi: ‘eis-me aqui: po-
deis enviar-me’”.

São Paulo também pensa o mesmo, que é in-
capaz de profetizar.  Acha-se “o menor dos
Apóstolos”, aquele que não é “digno de ser
chamado Apóstolo”.  Mas o chamado do Se-
nhor e a pronta resposta do Apóstolo dos Gen-
tios faz dele forte e capaz de ser o que mais
se dedica: “pela graça de Deus sou aquilo que
sou e a graça que Ele me deu não foi inútil;
tenho trabalhado mais que todos eles, não eu,
mas a graça de Deus, que está comigo”.

E Jesus conclui no Evangelho, pedindo que
deixemos de lado todas as nossas convicções
e busquemos o “outro lado do barco”, com
uma fé infinita de que o que fazemos é obra de
Deus.  Ao fazer isto, passamos nós mesmos a
ser os milagres, a ser os protagonistas e pro-
fetas da “pesca milagrosa”.  Já não somos
caçadores de peixes, mas “pescadores de
homens”, verdadeiros seguidores de Cristo.

Acho que esta é a função principal do vicenti-
no: “ser um profeta pescador de homens”.
“Pescamos” primeiramente os Pobres.  Os
peixes ensinam os pescadores, mostram a eles
quando e como devem pescar: eles definem o
melhor momento e a melhor forma; não são
os pescadores que o definem.  Por isso, os
Pobres são nossos Mestres, como dizia São
Vicente.

Mas os vicentinos “pescam” também todos os
homens de boa vontade que queiram ser tam-
bém pescadores. É atribuído a Ozanam o de-
sejo de transformar “o mundo inteiro em uma
rede de caridade”.  Ele se sentia pescador de
outros que quisessem estar na mesma rede.
Nesta “rede de caridade”, não há diferença
entre os peixes: pobres e ricos, analfabetos e
cultos, pecadores e santos, servidores e po-
derosos, todos são profetas da mesma rede.
Todos são ao mesmo tempo, e às vezes, pes-
cadores e, às vezes, peixes, movidos pela cari-
dade que é a maior de todas as virtudes.

Semana de 4 de fevereiro de 2019 (referên-Semana de 4 de fevereiro de 2019 (referên-Semana de 4 de fevereiro de 2019 (referên-Semana de 4 de fevereiro de 2019 (referên-Semana de 4 de fevereiro de 2019 (referên-
cia: leituras do domingo 10 de fevereiro)cia: leituras do domingo 10 de fevereiro)cia: leituras do domingo 10 de fevereiro)cia: leituras do domingo 10 de fevereiro)cia: leituras do domingo 10 de fevereiro)

Sexto Domingo do TSexto Domingo do TSexto Domingo do TSexto Domingo do TSexto Domingo do Tempo Comumempo Comumempo Comumempo Comumempo Comum
Leituras: Jer 17,5-8; 1 Cor 15,12.16-20; LcLeituras: Jer 17,5-8; 1 Cor 15,12.16-20; LcLeituras: Jer 17,5-8; 1 Cor 15,12.16-20; LcLeituras: Jer 17,5-8; 1 Cor 15,12.16-20; LcLeituras: Jer 17,5-8; 1 Cor 15,12.16-20; Lc

6,17.20-266,17.20-266,17.20-266,17.20-266,17.20-26

“Bendito quem confia no Senhor e põe no“Bendito quem confia no Senhor e põe no“Bendito quem confia no Senhor e põe no“Bendito quem confia no Senhor e põe no“Bendito quem confia no Senhor e põe no
Senhor a sua esperança”.Senhor a sua esperança”.Senhor a sua esperança”.Senhor a sua esperança”.Senhor a sua esperança”.

EvEvEvEvEvangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-
gundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus desceu do monte, na
companhia dos Apóstolos,
e deteve-Se num lugar plano, com numerosos
discípulos e uma grande multidão
de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de
Tiro e Sidônia.
Erguendo então os olhos para os discípulos,
disse:
Bem-aventurados vós, os pobres, porque é vos-
so o reino de Deus.
Bem-aventurados vós, que agora tendes fome,
porque sereis saciados.
Bem-aventurados vós, que agora chorais, por-
que haveis de rir.
Bem-aventurados sereis, quando os homens
vos odiarem, quando vos rejeitarem e insulta-
rem
e prescreverem o vosso nome como infame,
por causa do Filho do homem.
Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é gran-
de no Céu a vossa recompensa.
Era assim que os seus antepassados trata-
vam os profetas.
Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes
a vossa consolação.
Ai de vós, que agora estais saciados, porque
haveis de ter fome.
Ai de vós, que rides agora, porque haveis de
entristecer-vos e chorar.
Ai de vós, quando todos os homens vos elogi-
arem.
Era assim que os seus antepassados trata-
vam os falsos profetas.

Reflexão vicentina
As leituras deste domingo são muito ricas e
difíceis de traduzir em uma só ideia, mas para
tentar resumir, eu diria que elas tratam da es-
perança humilde.

Na Carta aos Coríntios, São Paulo nos convida
a ter a esperança na vida em Cristo.  “Se é só
para a vida presente que temos posta em Cris-
to a nossa esperança, somos os mais miserá-
veis de todos os homens”.  O Profeta Jeremi-
as vai na mesma direção, na leitura do Antigo
Testamento, afirmando que é “bendito quem
confia no Senhor e põe no Senhor a sua espe-
rança”.

É verdade que a esperança que Paulo nos fala
se refere à vida eterna, depois de nossa morte
corporal.  Portanto, devemos viver com os pés
nesta vida, mas o coração na vida depois de
nossa morte.  Isto nos dá uma perspectiva de
paz, porque qualquer coisa que sofremos aqui
por amor a Deus não é nada, se comparada
com a alegria de vislumbrá-Lo no Paraíso.  Mas
também esta mesma paz pode ser alcançada
em nossa vida atual (corporal), se passamos
a por toda a nossa esperança em Deus já.

É então aí que passa a ter importância a virtu-
de vicentina da humildade.  Humildade signifi-
ca colocar todos os nossos dons e nossas di-
ficuldades nas mãos de Deus.  Se somos for-
tes, é porque Ele nos dá forças.  Se parece-
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mos fracos, oferecemos esta “fraqueza” a Ele,
que nos torna fortes.  Humildade não significa
colocarmo-nos sempre por debaixo dos outros,
ou ter baixa autoestima.  Pelo contrário!  Se
somos humildes, sabemos que podemos tudo,
porque estamos nas mãos de Deus.  Pode-
mos então dizer que viver na esperança é viver
na humildade, na humilde esperança.

O Evangelho – o belíssimo Sermão da Monta-
nha - nos oferece um menu vicentino de vida
na humilde esperança.  O vicentino é pobre
porque vive com e como o Pobre; o vicentino
tem fome porque quer justiça para os Pobres;
o vicentino chora quando vê a miséria do ir-
mão que sofre; e o vicentino muitas vezes é
rejeitado e insultado (até mesmo odiado) pelo
mundo que não valoriza a humilde esperança.

Por tudo isso, o vicentino é aquele que vive
esta vida na alegria do Senhor, com a esperan-
ça da alegria da recompensa eterna no Céu.
Só quem vive na esperança humilde pode acei-
tar esta ideia que parece tão absurda no mun-
do em que vivemos.

Semana de 11 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 11 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 11 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 11 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 11 de fevereiro de 2019 (refe-
rência: leituras do domingo 17 de fevereiro)rência: leituras do domingo 17 de fevereiro)rência: leituras do domingo 17 de fevereiro)rência: leituras do domingo 17 de fevereiro)rência: leituras do domingo 17 de fevereiro)

Sétimo Domingo do TSétimo Domingo do TSétimo Domingo do TSétimo Domingo do TSétimo Domingo do Tempo Comumempo Comumempo Comumempo Comumempo Comum
Leituras: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23; 1Leituras: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23; 1Leituras: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23; 1Leituras: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23; 1Leituras: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23; 1

Cor 15, 45-49; Lc 6, 27-38Cor 15, 45-49; Lc 6, 27-38Cor 15, 45-49; Lc 6, 27-38Cor 15, 45-49; Lc 6, 27-38Cor 15, 45-49; Lc 6, 27-38

“Se emprestais àqueles de quem esperais“Se emprestais àqueles de quem esperais“Se emprestais àqueles de quem esperais“Se emprestais àqueles de quem esperais“Se emprestais àqueles de quem esperais
receberreceberreceberreceberreceber, que agradecimento mereceis?”, que agradecimento mereceis?”, que agradecimento mereceis?”, que agradecimento mereceis?”, que agradecimento mereceis?”

EvEvEvEvEvangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-
gundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípu-
los, dizendo:
“Digo a vós que Me escutais: Amai os vossos
inimigos, fazei bem aos que vos odeiam,
abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aque-
les que vos injuriam.
A quem te bater numa face, apresenta-lhe tam-
bém a outra;
e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a
túnica.
Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o
que é teu, não o reclames.
Como quereis que os outros vos façam, fazei-o
vós também a eles.
Se amais aqueles que vos amam, que agrade-
cimento mereceis?
Também os pecadores amam aqueles que os
amam.
Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que
agradecimento mereceis?
Também os pecadores fazem o mesmo.
E se emprestais àqueles de quem esperais
receber, que agradecimento mereceis?
Também os pecadores emprestam aos peca-
dores, a fim de receberem outro tanto.
Vós, porém, amai os vossos inimigos, fazei o
bem e emprestai, sem nada esperar em troca.
Então será grande a vossa recompensa e se-
reis filhos do Altíssimo,
que é bom até para os ingratos e os maus.
Sede misericordiosos, como o vosso Pai é mi-
sericordioso. Não julgueis e não sereis julga-
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dos.
Não condeneis e não sereis condenados. Per-
doai e sereis perdoados. Dai e vos será dado:
Será colocado em vosso regaço uma boa me-
dida, calcada, sacudida e transbordante.
A medida que usardes com os outros será usa-
da também convosco».

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
O tema principal das leituras deste domingo é
a necessidade de colocar tudo nas mãos de
Deus: o que damos, o que recebemos, o que
somos e o que nos fazem (seja bom ou mau).

No Evangelho de São Lucas, Jesus insiste que
temos que fazer o bem a todos, em particular
aos que nos fazem mal.  Como é difícil “dar a
outra face” ou rezar pelos que nos fazem mal!
A razão para fazer isso só pode vir da virtude
da esperança.  Esperar que o que fazemos não
é visto e medido pelo “homem natural e terre-
no”, mas pelo “homem espiritual que veio do
céu” (como indica São Paulo na Carta aos Co-
ríntios) é o que nos dá força para avançar na
direção do bem.

Todos nós temos o “homem terreno” e o “ho-
mem celeste” (dado gratuitamente pelo Espíri-
to Santo).  Disto não há como escapar, porque
é a nossa formação, nossa composição, nos-
sa natureza.  Os dois estão lá, dentro de nós:
o que faz a diferença é a nossa escolha.  Quan-
do alguém nos faz mal, nos “mata” com as
palavras ou com as ações, temos sempre a
possibilidade de responder com o “homem ter-
reno” ou com o “celeste”; depende de nós.
Jesus nos convida a estar sempresempresempresempresempre do lado Dele
e optar pelo “celeste”, perdoando e rezando
pelos que nos fazem mal, oferecendo a “outra
face”.  É uma mensagem mística e maravilho-
sa.

Mas o que mais me impressiona, como vicen-
tino, é o aviso claro e fecundo de Jesus sobre
a caridade.  “Se fazeis bem aos que vos fazem
bem, que agradecimento mereceis? Também
os pecadores fazem o mesmo.
E se emprestais àqueles de quem esperais
receber, que agradecimento mereceis? Também
os pecadores emprestam aos pecadores, a fim
de receberem outro tanto. Vós, porém, amai
os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai,
sem nada esperar em troca.”

Basicamente, Jesus nos diz que se servirmos
os Pobres (que não podem dar nada de mate-
rial em troca), seremos santos, mesmo que
tenhamos pecado.  Quem serve o Pobre com
“o suor do rosto” (como nos pedia São Vicen-
te) compreende bem esta mensagem de espe-
rança.

Semana de 18 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 18 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 18 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 18 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 18 de fevereiro de 2019 (refe-
rência: leituras do domingo 24 de fevereiro)rência: leituras do domingo 24 de fevereiro)rência: leituras do domingo 24 de fevereiro)rência: leituras do domingo 24 de fevereiro)rência: leituras do domingo 24 de fevereiro)

Oitavo Domingo do TOitavo Domingo do TOitavo Domingo do TOitavo Domingo do TOitavo Domingo do Tempo Comumempo Comumempo Comumempo Comumempo Comum
Leituras: Sir 27, 5-8 (grLeituras: Sir 27, 5-8 (grLeituras: Sir 27, 5-8 (grLeituras: Sir 27, 5-8 (grLeituras: Sir 27, 5-8 (gr. 4-7); 1 Cor 15, 54-. 4-7); 1 Cor 15, 54-. 4-7); 1 Cor 15, 54-. 4-7); 1 Cor 15, 54-. 4-7); 1 Cor 15, 54-

58; Lc 6, 39-4558; Lc 6, 39-4558; Lc 6, 39-4558; Lc 6, 39-4558; Lc 6, 39-45

“Porque vês o cisco que o teu irmão tem na“Porque vês o cisco que o teu irmão tem na“Porque vês o cisco que o teu irmão tem na“Porque vês o cisco que o teu irmão tem na“Porque vês o cisco que o teu irmão tem na

vista e não reparas na trave que está navista e não reparas na trave que está navista e não reparas na trave que está navista e não reparas na trave que está navista e não reparas na trave que está na
tua?”tua?”tua?”tua?”tua?”

EvEvEvEvEvangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-
gundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a
seguinte parábola:
“Poderá um cego guiar outro cego?  Não cairão
os dois nalguma cova?
O discípulo não é superior ao mestre, mas todo
o discípulo perfeito deverá ser como o seu
mestre.
Porque vês o cisco que o teu irmão tem na
vista e não reparas na trave que está na tua?
Como podes dizer a teu irmão:
‘Irmão, deixa-me tirar o cisco que tens na vis-
ta’, se tu não vês a trave que está na tua?
Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista
e então verás bem para tirar o cisco da vista
do teu irmão.
Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvo-
re má que dê bom fruto.
Cada árvore conhece-se pelo seu fruto:
não se colhem figos dos espinheiros, nem se
apanham uvas das sarças.
O homem bom, do bom tesouro do seu cora-
ção tira o bem;
e o homem mau, da sua maldade tira o mal;
pois a boca fala do que transborda do cora-
ção.”

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
“Porque vês o cisco que o teu irmão tem na
vista e não reparas na trave que está na tua?”
Esta é uma expressão um pouco dura do Evan-
gelho de São Lucas deste domingo.  De fato,
temos o hábito de criticar as outras pessoas,
sem avaliar os nossos próprios defeitos.  Ou,
ainda pior, perdemos a oportunidade de res-
saltar as coisas boas dos outros, valorizando
assim, também as nossas virtudes.

Muitas vezes projetamos nos outros os nos-
sos próprios complexos, as nossas limitações.
Criticamos os outros, querendo dizer, na ver-
dade: “eu tenho este problema e quero que
você também tenha”; “me sinto pouco inteli-
gente e chamo o outro de incapaz”; “me sinto
feio e, portanto, chamo o outro de feio”.

Tudo isto ocorre porque ainda não nos conven-
cemos de que tudo o que somos ou tudo o
que temos, devemos a Deus e Ele valoriza o
pouco ou o muito que sou ou tenho.  Preferi-
mos projetar nossa baixa autoestima nos ou-
tros do que valorizar os dons que o Espírito
Santo nos dá.  Seríamos muito mais felizes se
buscássemos “limpar a trave de nossos olhos”,
percebendo como são belos, ou como são úteis
para que possamos ver bem.  E, uma vez lim-
pando esta trave, ou este “entrave” em nossa
vida, possamos ver quão belos e limpos são
os olhos dos outros.  Se fizermos assim, fare-
mos tanto os outros quanto nós mesmos, muito
mais felizes.

Na maioria das vezes, as pessoas que criti-
cam muito os outros, que são arrogantes ou
que se colocam em uma posição superior aos

outros, na verdade, tentam esconder seus pró-
prios complexos, “pois a boca fala do que trans-
borda do coração” (do Evangelho) ou “as pala-
vras do homem revelam os seus sentimentos”
(da leitura do Livro de Ben-Sirá – Antigo Testa-
mento).  Jesus nos convida a olhar e expres-
sar as coisas boas que temos: “o discípulo
não é superior ao mestre, mas todo o discípu-
lo perfeito deverá ser como o seu mestre”.  Ser
como o mestre é ensinar como ele, viver como
ele, valorizar as coisas boas que ele nos ensi-
na.

O vicentino é, por excelência, a “árvore boa
que dá bom fruto” (do Evangelho), ou “o que
permanece firme e inabalável, por ser diligen-
te na obra do Senhor” (da Carta de São Paulo
aos Coríntios).  Não queremos ser os vicenti-
nos que reclamam de tudo e que criticam os
outros por tudo!  Como no Livro de Ben-Sirá,
não queremos ser o tipo de pessoas para as
quais “os defeitos aparecem nas palavras”:
queremos ser os que projetam nos outros a
beleza da nossa vocação, a “alegria do Evan-
gelho” (Evangelii Gaudium do Papa Francisco).

Ser, portanto, “semelhantes ao Mestre” é ex-
pressar em nossas palavras, os dons que o
Espírito Santo nos concede a cada dia, mes-
mo que às vezes seja mais fácil criticar que
elogiar; mesmo que nos pareça que os outros
só nos valorizam quando mostramos que so-
mos melhores do que eles.  Este exercício sem-
pre vale à pena, porque “o vosso esforço não
é inútil no Senhor” (da Carta de São Paulo aos
Coríntios).  Como dizia a famosa oração da
Madre Teresa de Calcutá: “nunca será entre
você e os outros, mas sempre será entre você
e Deus”.

Semana de 25 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 25 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 25 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 25 de fevereiro de 2019 (refe-Semana de 25 de fevereiro de 2019 (refe-
rência: leituras do domingo 3 de março)rência: leituras do domingo 3 de março)rência: leituras do domingo 3 de março)rência: leituras do domingo 3 de março)rência: leituras do domingo 3 de março)

Nono Domingo do TNono Domingo do TNono Domingo do TNono Domingo do TNono Domingo do Tempo Comumempo Comumempo Comumempo Comumempo Comum
Leituras: 1 Reis 8, 41-43; Gal 1, 1-2.6-10;Leituras: 1 Reis 8, 41-43; Gal 1, 1-2.6-10;Leituras: 1 Reis 8, 41-43; Gal 1, 1-2.6-10;Leituras: 1 Reis 8, 41-43; Gal 1, 1-2.6-10;Leituras: 1 Reis 8, 41-43; Gal 1, 1-2.6-10;

Lc 7, 1-10Lc 7, 1-10Lc 7, 1-10Lc 7, 1-10Lc 7, 1-10

“Senhor“Senhor“Senhor“Senhor“Senhor, não mereço que entres em minha, não mereço que entres em minha, não mereço que entres em minha, não mereço que entres em minha, não mereço que entres em minha
casa, nem me julguei digno de ir ter contigo.casa, nem me julguei digno de ir ter contigo.casa, nem me julguei digno de ir ter contigo.casa, nem me julguei digno de ir ter contigo.casa, nem me julguei digno de ir ter contigo.

Mas diz uma palavra e o meu servo seráMas diz uma palavra e o meu servo seráMas diz uma palavra e o meu servo seráMas diz uma palavra e o meu servo seráMas diz uma palavra e o meu servo será
curado.”curado.”curado.”curado.”curado.”

EvEvEvEvEvangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-
gundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucas
Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar
ao povo, entrou em Cafarnaum.
Um centurião tinha um servo a quem estimava
muito e que estava doente, morrendo..
Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-Lhe alguns
anciãos dos judeus
para Lhe pedir que fosse salvar aquele servo.
Quando chegaram à presença de Jesus, os
anciãos suplicaram-Lhe insistentemente:
“Ele é digno de que lho concedas, pois estima
a nossa gente e foi ele que nos construiu a
sinagoga”.
Jesus acompanhou-os.
Já não estava longe da casa, quando o centu-
rião Lhe mandou dizer por uns amigos:
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“Não Te incomodes, Senhor, pois não mereço
que entres em minha casa,
nem me julguei digno de ir ter contigo. Mas
diz uma palavra e o meu servo será curado.
Porque também eu, que sou um subalterno,
tenho soldados sob as minhas ordens.
Digo a um: ‘Vai’ e ele vai, e a outro: ‘Vem’ e
ele vem, e ao meu servo: ‘Faz isto’ e ele faz”.
Ao ouvir estas palavras, Jesus sentiu admira-
ção por ele
e, voltando-se para a multidão que O seguia,
exclamou:
“Digo-vos que nem mesmo em Israel encon-
trei tão grande fé”.
Ao regressarem a casa, os enviados encon-
traram o servo de perfeita saúde.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
As leituras deste domingo nos convidam a dei-
xar de ter preconceito contra as pessoas.
Muitas vezes em nosso trabalho, na escola,
no convívio social e, inclusive na Igreja, te-
mos o hábito de julgar os outros de forma
negativa.  Julgamos os outros pelo resultado
do que fazem e a nós pelas nossas inten-
ções.  Por isto, São Paulo, na Carta aos Gála-
tas, chama-nos de falsos, quando deixamos
de seguir o verdadeiro Evangelho do amor e
julgamos mal o próximo, só para ficarmos bem
com os outros.

Na verdade, a palavra de São Paulo é mais
dura do que “falso”.  Ele chama de “anáte-
ma” ao que se comporta de forma diferente
do Evangelho do amor para “ser popular”.
Anátema é o que deveria ser expulso do con-
vívio religioso; deveria ser excomungado, dito
na linguagem de hoje.

Na mesma linha, na primeira leitura, Salomão
invoca o Senhor, pedindo que escute as ora-
ções que os estrangeiros lhe dirigirem no Tem-
plo de Jerusalém, de modo que o Senhor seja
conhecido para lá das fronteiras de Israel e
todos os povos possam prestar culto ao Deus
de Israel.

E Jesus, no Evangelho, não julga o centurião
pela sua imagem.  Os centuriões, tanto no
Império Romano, quanto na Idade Média, eram
os militares que lideravam cem homens; por-
tanto, eram temidos pela violência.  Jesus
mede o centurião pela sua intenção e não pela
sua imagem.  Ele diz ao Cristo a famosa sú-
plica de humildade que repetimos hoje na mis-
sa: “Senhor, não mereço que entres em mi-
nha casa, nem me julguei digno de ir ter con-
tigo. Mas diz uma palavra e o meu servo será
curado.”  E Jesus olha a fé do centurião com
olhar de misericórdia.

Além de mostrar humildade diante da grande-
za de Jesus, o centurião mostra também mi-
sericórdia pelo seu servo que era um entre
cem.  Dentro de uma armadura de violência e
maldade, residia um coração humilde e mise-
ricordioso.

Esta é a mensagem fundamental do domin-

go: não devemos julgar os outros por suas
“armaduras”, mas pelo coração e pela inten-
ção que têm.  E, se aparecem em nossa vida
“estrangeiros” que nos parecem maus, reze-
mos por eles, para que o que têm de bom
em seu espírito seja o que os guia.  E se
estes continuarem a reagir com as “armadu-
ras e as lanças” contra nós – muitas vezes
só para ser bem vistos pelos outros – reze-
mos mais ainda por eles, para que Deus se
compadeça de suas almas e nos dê a paz
do perdão.  O Evangelho nos convida a, tam-
bém nós, retirar a nossa armadura de pre-
conceito que nos põem os outros, para dei-
xar transparecer nossa fé, nossa humildade
e nossa misericórdia.

A Cruz de Cristo é a expressão máxima da
humildade e da misericórdia: este é o único
evangelho que, os vicentinos, devemos seguir,
com a esperança de encontra-Lo tanto na Vida
Eterna, quanto em nossos trabalhos, estudos,
missões e projetos do dia-a-dia.

Semana de 4 de março de 2019 (referên-Semana de 4 de março de 2019 (referên-Semana de 4 de março de 2019 (referên-Semana de 4 de março de 2019 (referên-Semana de 4 de março de 2019 (referên-
cia: leituras do domingo 10 de março)cia: leituras do domingo 10 de março)cia: leituras do domingo 10 de março)cia: leituras do domingo 10 de março)cia: leituras do domingo 10 de março)

Primeiro Domingo da QuaresmaPrimeiro Domingo da QuaresmaPrimeiro Domingo da QuaresmaPrimeiro Domingo da QuaresmaPrimeiro Domingo da Quaresma
Leituras: Deut 26,4-10; Rom 10,8-13; LcLeituras: Deut 26,4-10; Rom 10,8-13; LcLeituras: Deut 26,4-10; Rom 10,8-13; LcLeituras: Deut 26,4-10; Rom 10,8-13; LcLeituras: Deut 26,4-10; Rom 10,8-13; Lc

4,1-134,1-134,1-134,1-134,1-13

“Está mandado: ‘Não tentarás o Senhor“Está mandado: ‘Não tentarás o Senhor“Está mandado: ‘Não tentarás o Senhor“Está mandado: ‘Não tentarás o Senhor“Está mandado: ‘Não tentarás o Senhor
teu Deus’”.teu Deus’”.teu Deus’”.teu Deus’”.teu Deus’”.

EvEvEvEvEvangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-angelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-
gundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucasgundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito San-
to, retirou-Se das margens do Jordão.
Durante quarenta dias, esteve no deserto, con-
duzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo.
Nesses dias não comeu nada e, passado esse
tempo, sentiu fome.
O diabo disse-lhe: “Se és Filho de Deus, man-
da a esta pedra que se transforme em pão”.
Jesus respondeu-lhe: “Está escrito: ‘Nem só
de pão vive o homem’”.
O diabo levou-O a um lugar alto e mostrou-Lhe
num instante todos os reinos da terra
e disse-Lhe: “Eu Te darei todo este poder e a
glória destes reinos,
porque me foram confiados e os dou a quem
eu quiser.
Se Te prostrares diante de mim, tudo será
teu”.
Jesus respondeu-lhe: “Está escrito: ‘Ao Se-
nhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás
culto’”.
Então o demónio levou-O a Jerusalém, colo-
cou-O sobre o pináculo do Templo e disse-Lhe:
“Se és Filho de Deus, atira-te daqui abaixo,
porque está escrito:
‘Ele dará ordens aos seus Anjos a teu respei-
to, para que te guardem’;
e ainda: ‘Na palma das mãos te levarão, para
que não tropeces em alguma pedra’».
Jesus respondeu-lhe: “Está mandado: ‘Não
tentarás o Senhor teu Deus’”.
Então o diabo, tendo terminado toda a espé-
cie de tentação,
retirou-se da presença de Jesus, até cer-

to tempo.

Reflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentinaReflexão vicentina
A Quaresma é um tempo muito oportuno para
pensarmos sobre a nossa vida e para nos con-
verter.  Converter significa mudar de direção,
ou seja, mudar de vida.  Muitas vezes associ-
amos a conversão a deixar de pecar.  De fato,
este é um lado importante da conversão, por-
que ao deixar de pecar, deixamos de nos dei-
xar guiar pelo “demônio” que vive nos tentan-
do, como ele fez três vezes com Jesus, no
evangelho de Lucas deste domingo.  Mas há
o demônio que nos atinge quando estamos
tentando exercitar a virtude também (não so-
mente deixar de exercer o pecado).

E é muito interessante que o demônio nos
tenta justamente quando nos sentimos mais
fracos, pela fome, pela decepção e pelo “fra-
casso da santidade”.  É muito estranho que
Jesus tenha ido ao deserto para rezar e jejuar
por 40 (muitos) dias, e o demônio tenha con-
seguido tentá-Lo.  Era de se esperar que, em
um ambiente de oração e de jejum (dois exer-
cícios fundamentais da Quaresma), Jesus ti-
vesse ficado “livre” da tentação do mal.  Mas
aconteceu exatamente o contrário.

Assim acontece conosco.  Muitas vezes, é
quando pensamos que estamos sendo mais
santos ou mais caridosos, ou quando desen-
volvemos um projeto que pensamos ser obra
de Deus, que somos tentados pelo demônio
do poder, ou da glória, ou da riqueza exagera-
da.  Na verdade, só os bons se decepcionam
profundamente com o “fracasso” de seus pla-
nos de bondade; os maus realizam obras de
egoísmo e, portanto, não se sentem decepci-
onados pelo fracasso.

Quantas estórias escutamos de santos que
foram injustiçados, mal compreendidos, hu-
milhados ou castigados exatamente por te-
rem sido bons, por terem arriscado a sua
“zona de conforto” para servir mais, em parti-
cular os Pobres.  Se isso aconteceu com você,
então você deve se sentir muito feliz, porque
participou da Cruz de Cristo que nada mais é
do que uma expressão de tudo o que nos
parece ser “fracasso”.

E é nestas horas que o demônio tenta tomar
nossos corações e nossas mentes com pro-
messas de vingança, de glória, de poder e de
riqueza.  É necessário estar atentos para es-
tas manifestações do demônio que está den-
tro de nós.  É necessário ir buscar a reação
de santidade no fundo de nosso ser.  E esta
busca pode (e deve) ser feita pela oração, pelo
jejum e pela caridade.

Quando você se decepcionar com algum pro-
jeto de santidade, busque o Santíssimo Sa-
cramento, ofereça a decepção como sacrifí-
cio de Cruz e não abra espaço para o demô-
nio.  A oração, o jejum e a caridade são “ar-
maduras do Senhor” contra o demônio (Ef 6,
13-17).


