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A HUMILDADE E A ADMIRAÇÃO 11

PREFÁCIO

No final do Evangelho de Lucas há uma cena que conquistou, 
também pelo seu fascínio narrativo, a história da arte (Caravaggio a 
reproduziu em duas telas emocionantes: uma conservada na National 
Gallery de Londres e a outra guardada na Pinacoteca milanesa de 
Brera). Trata-se do relato dos discípulos de Emaús (Lucas 24,13-35). 
A trama é conhecida e se baseia em um díptico. Na primeira tá-
bua, os dois discípulos, um de nome Cléofas (Cleopa, diminutivo 
de Cleopatro) e outro anônimo, caminham por onze quilômetros 
de Jerusalém à aldeia de Emaús em companhia de um viajante des-
conhecido que se juntou a eles. No segundo quadro eles ceiam em 
uma casa daquele vilarejo e “ao partir do pão” os dois reconhecem 
naquele companheiro de viagem o Cristo Ressuscitado.

É fácil intuir nesse díptico os dois momentos fundamentais da li-
turgia cristã por excelência: a leitura e a pregação da Palavra de Deus 
contida na Bíblia e a Eucaristia com o “pão partido” na comunhão 
dos fiéis. Então, no relato daquela viagem de Jerusalém a Emaús, Lu-
cas introduz esta nota: “Conversavam sobre todos os acontecimentos 
e, enquanto conversavam”, acontece o encontro com Jesus. Ora, o 
verbo usado para indicar esse diálogo é o verbo homilein, que deu 
origem ao vocábulo “homilia”, com o qual é designado o sermão do 
sacerdote sobre a Palavra de Deus proclamada na Missa.

Antes, na narração de Lucas, os dois discípulos que “conversa-
vam” com Jesus, depois de tê-lo reconhecido no fim, confessam: 
“Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, 
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12 PAPA FRANCISCO

quando nos explicava as Escrituras?”. Cristo, de fato, foi um pre-
gador extraordinário; tanto é verdade que um dia, quando os che-
fes dos sacerdotes e os fariseus enviaram a polícia do Templo para 
prendê-lo, os guardas voltaram de mãos vazias. E os fariseus “lhes 
perguntaram: ‘Por que não o trouxestes?’ Responderam os guardas: 
‘Jamais um homem falou assim’” (João 7,45-46). A Palavra divina 
não podia ser acorrentada.

Esta introdução ampla quer enquadrar a sequência de homilias 
que o Papa Francisco fez na capela de Santa Marta, no Vaticano, 
entre setembro de 2015 e junho de 2017, e que agora poderão ecoar 
de novo, na sua essência, através das páginas deste volume. Todos 
sabem quão transparente e incisiva é a linguagem do Santo Padre, 
em particular quando faz as homilias. Não é, portanto, necessário 
um guia de leitura em sentido estrito, mesmo porque o seu discurso 
se baseia radicalmente no texto bíblico desabrochado em suas rique-
zas temáticas. Ele realiza em plenitude outro verbo que sustentava a 
conversa do Ressuscitado com os dois discípulos de Emaús: Cristo 
“explicava”; um termo que, porém, no original grego é ainda mais 
sugestivo porque, literalmente, significa “abrir”.

A tarefa do pregador é, de fato, oferecer a chave para entrar no 
templo da Palavra divina, e esta imagem indica a obra fundamen-
tal de interpretar revelando a mensagem autêntica, sem prevaricar 
nem se distrair ou divagar. Portanto, agora queremos evocar só 
algumas características da homilia de Papa Francisco. São normas 
que ele põe em prática, mas que também formalizou em um do-
cumento programático do seu pontificado, a exortação apostólica 
Evangelii gaudium, promulgada bem no início da sua missão (24 
de novembro de 2013). Em primeiro lugar está a lei da fidelidade ao 
texto bíblico, a cujo serviço devem pôr-se os anunciadores, os quais 
são “não os árbitros nem os proprietários, mas os depositários, os 
arautos e os servidores” (n. 146), para usar a definição que Papa 
Francisco tomava de Paulo VI. A Palavra de Deus precede, excede, 
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A HUMILDADE E A ADMIRAÇÃO 13

transcende as palavras humanas do pregador, que é apenas o seu 
intermediário comunicativo.

Uma segunda regra indicada pelo pontífice naquele seu texto é 
a personalização da Palavra, que, por sua natureza, é um apelo di-
rigido à liberdade humana para que escolha aderir a ela. É, então, 
necessário que o pregador, primeiramente, e o fiel se deixem como 
que “ferir” por essa Palavra que é descrita na própria Bíblia com ima-
gens dinâmicas e “ofensivas”: é fogo e martelo que arrebenta a rocha, 
segundo o profeta Jeremias (23,29); é espada que transpassa profun-
damente (Hebreus 4,12; Efésios 6,17); é chuva que fecunda a terra 
seca (Isaías 55,10-11). Ela deve, pois, insinuar-se nas dobras da alma, 
do corpo, da vida; o crente deve ser possuído, animado, iluminado 
por ela. E é por isso que o papa sublinha que “a gente prefere escutar 
as testemunhas: tem sede de autenticidade, reclama evangelizadores 
que lhe falem de um Deus que eles conheçam e lhes seja familiar, 
como se eles vissem o invisível” (n. 150).

Uma terceira característica é a socialização da Palavra. Com esta 
expressão o Papa Francisco acentua um dado próprio da liturgia que 
– como diz este vocábulo de origem grega – é “obra de um povo”. 
Nesta linha, “um pregador é um contemplativo da Palavra e também 
um contemplativo do povo” (n. 154). Deve refletir a respiração da 
fé e da história da assembleia que tem diante de si, deve discernir as 
instâncias e as expectativas, compartilhar a sua linguagem e as espe-
ranças, estimular o compromisso, a purificação e a conversão, sem, 
porém, ser “prisioneiro da negatividade”, como acontecia com certa 
pregação moralista.

Enfim, queremos evocar uma última indicação de índole estilís-
tica, só aparentemente extrínseca, que emerge exatamente dos textos 
que agora os leitores seguirão com a sua mente e o seu coração. À 
imitação de Cristo, Papa Francisco ama a essencialidade, ou seja, a 
declaração simples e incisiva, sem ramificações nem frases subordi-
nadas complexas. É o que os estudiosos definem para os Evangelhos 
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14 PAPA FRANCISCO

com o termo grego logia, isto é, os ditos breves de Jesus: pensemos 
apenas no “dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus”, 
uma espécie de tweet que no original grego totaliza apenas cerca de 
cinquenta caracteres. A essa qualidade associamos o recurso ao sím-
bolo, que nos Evangelhos está representado na extraordinária série de 
parábolas e de imagens que Cristo adota para descrever o Reino de 
Deus. Assim, ele demonstra não planar na abstração acima das cabe-
ças dos seus ouvintes, mas parte como que dos seus pés que conhe-
cem os caminhos da história, as sementes do campo, as flores e os 
animas, que entram nas casas com as vivências das crises familiares e 
das injustiças sociais, que pisam nas praças animadas dos comércios 
e da vida cotidiana.

Tudo isso será facilmente descoberto também no estilo de Papa 
Francisco, nos trechos que se seguirão. O texto que agora temos nas 
mãos não é, pois, uma simples coletânea de discursos sacros ofe-
recidos na sua substância, mas se transforma em um convite inin-
terrupto a voltar à escuta operosa e eficaz da Palavra de Deus. Um 
importante filósofo inglês (Francis Bacon, 1561-1626) observa nos 
seus Ensaios que “alguns livros são provados, outros engolidos, pou-
cos mastigados e digeridos”. Pois este volume que neste momento se 
abre diante do leitor revela exatamente esta última característica, de 
modo a se tornar alimento do espírito seja de quem crê, seja de quem 
está apenas em busca de um sentido profundo do ser e do existir.

Card. Gianfranco Ravasi
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1

O CONSELHO DE SÃO PAULO: 
“CONFORTAI-VOS MUTUAMENTE”

Uma fé certa no encontro final com Cristo, mais forte do que a 
dúvida e tão sólida que alegra o dia todo, não se consolida ao som 
de mexericos e futilidades, mas no “conforto” que os cristãos sabem 
dar-se “mutuamente” em Jesus. Consideremos o comportamento da 
antiga comunidade de Tessalônica que emerge do trecho da Carta de 
São Paulo proposto pela liturgia. Uma comunidade “inquieta”, que 
se interrogava e perguntava ao apóstolo sobre o “como” e o “quando” 
da volta de Cristo, qual seria a sorte dos mortos e para a qual foi 
necessário dizer: “Quem não trabalha, que não coma”.

São Paulo afirma que o “dia do Senhor” chegará de improviso 
“como um ladrão”, mas acrescenta que Jesus virá trazer a salvação a 
quem crer nele. E conclui: “Consolai-vos mutuamente e ajudai-vos 
uns aos outros”. E é exatamente este conforto “que dá a esperança”:

“Este é o conselho: ‘Consolai-vos’. Confortai-vos mutuamente. 
Mas eu vos pergunto: nós falamos disso, que o Senhor virá, que nós 
o encontraremos? Ou falamos de muitas coisas, também de teolo-
gia, de coisas de Igreja, de padres, de irmãs, de monsenhores ou de 
outra coisa? E o nosso conforto é esta esperança? ‘Confortai-vos mu-
tuamente’: confortai-vos em comunidade. Nas nossas comunidades, 
nas nossas paróquias se fala disso, que estejamos na expectativa do 
Senhor que vem? Ou se faz mexerico deste, daquele, daquela, para 
passar um pouco o tempo e não se aborrecer demais?”.

53530-3_A_humildade_e_a_admiracao_MIOLO.indd   15 16/11/21   17:32



16 PAPA FRANCISCO

No Salmo responsorial “repetimos: ‘estou certo de contemplar a 
bondade do Senhor na terra dos vivos’. Mas tu tens aquela certeza de 
contemplar o Senhor?”. O exemplo a imitar é Jó, que, não obstante 
as suas desventuras, afirmava resoluto: “Sei que Deus está vivo e eu 
o verei, e o verei com estes olhos” (Livro de Jó 19,25-27).

“É verdade, ele virá julgar e quando vamos à Sistina vemos a linda 
cena do Juízo final: é verdade! Mas pensemos também que ele virá 
procurar-me para que eu o veja com estes olhos, o abrace e esteja 
sempre com ele. Esta é a esperança que o apóstolo Pedro nos pede 
para explicar aos outros com a nossa vida, para dar testemunho de 
esperança. Portanto, este é o verdadeiro conforto, esta é a verdadeira 
certeza: ‘Estou certo de contemplar a bondade do Senhor’.”

Como São Paulo aos cristãos de ontem, o conselho é válido para 
os cristãos da Igreja de hoje: “Confortai-vos mutuamente com as boas 
obras e sede de ajuda uns aos outros. E assim seguiremos em frente”:

“Peçamos ao Senhor esta graça: que aquela semente de esperança 
que semeou no nosso coração se desenvolva, cresça até o encontro 
definitivo com ele. ‘Estou certo de que verei o Senhor.’ ‘Estou certo 
de que o Senhor vive.’ ‘Eu estou certo de que o Senhor virá me en-
contrar’: e este é o horizonte da nossa vida. Peçamos esta graça ao 
Senhor e confortemo-nos uns aos outros com as boas obras e as boas 
palavras, nesta caminhada”.

Liturgia do dia: Primeira Carta aos Tessalonicenses 5,1-6.9-11, 
Salmo 26(27), Evangelho de Lucas 4,31-37.

(O conforto cristão está em Jesus, não nas fofocas, 

1o de setembro de 2015)
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2

A HUMILDADE E A ADMIRAÇÃO NOS 
PREPARAM PARA O ENCONTRO COM JESUS

A passagem do Evangelho sobre a pesca milagrosa, com Pedro que 
lança as redes confiando em Jesus, mesmo depois de uma noite inteira 
sem ter pescado nada, fala da fé como encontro com o Senhor. An-
tes de tudo, “gosto de pensar que a maior parte do seu tempo” Jesus 
“passava nas ruas, com as pessoas; depois, tarde da noite ia sozinho 
rezar”, mas “encontrava as pessoas, procurava-as”. De nossa parte, te-
mos dois modos de encontrar o Senhor. O primeiro é o de Pedro, dos 
apóstolos, do povo, e o segundo é o dos doutores da Lei e dos fariseus:

“O Evangelho usa a mesma palavra para as pessoas, para o povo, 
para os apóstolos, para Pedro, que ficaram ‘admirados’ [ao encontrar 
Jesus]: ‘A admiração, de fato, invadira a ele e todos os outros’. […] 
E [quando] o povo ouvia Jesus e sentia esse assombro, o que dizia? 
‘Este fala com autoridade, nunca um homem falou assim.’ Um outro 
grupo que encontrava Jesus não deixava que o assombro entrasse 
no seu coração. Os doutores da Lei ouviam Jesus, faziam os seus 
cálculos, e diziam: ‘Ele é inteligente, é um homem que diz coisas 
verdadeiras, mas a nós não convêm estas coisas, não!’. Faziam os 
cálculos, afastavam-se”.

Os próprios demônios confessavam, isto é, proclamavam que Je-
sus era o “Filho de Deus”, mas, como os doutores da Lei e os maus 
fariseus “não tinham a capacidade da admiração, estavam fechados 
na sua suficiência, na sua soberba”. Pedro reconhece que Jesus é o 
Messias, mas confessa também que é pecador:
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18 PAPA FRANCISCO

“Os demônios chegam a dizer a verdade sobre ele, mas sobre si 
mesmos não dizem nada. Não podem, a soberba é tão grande que os 
impede de dizê-lo. Os doutores da Lei dizem: ‘É um homem inteli-
gente, é um rabino capaz, faz milagres’. Mas não dizem: ‘Nós somos 
soberbos, somos suficientes, somos pecadores’. A incapacidade de 
nos reconhecermos pecadores nos distancia da verdadeira confissão 
de Jesus Cristo. E esta é a diferença”.

É a diferença que há entre a humildade do publicano que se re-
conhece pecador e a soberba do fariseu que fala bem de si mesmo:

“Esta capacidade de dizer que somos pecadores nos abre à admi-
ração do encontro de Jesus Cristo, o verdadeiro encontro. Também 
nas nossas paróquias, nas nossas sociedades, também entre as pessoas 
consagradas: quantas pessoas são capazes de dizer que Jesus é o Se-
nhor? Muitas! Mas como é difícil dizer sinceramente: ‘Sou um peca-
dor, sou uma pecadora’. É mais fácil dizer isto dos outros. Quando se 
faz mexericos: ‘Este, aquele, este sim…’. Todos somos doutores nisto, 
não é verdade? Para chegar a um verdadeiro encontro com Jesus é 
necessária a dupla confissão: ‘Tu és o Filho de Deus e eu sou um 
pecador’, mas não em teoria: por isto, por isto, por isto e por isto…”.

Pedro depois se esquece do assombro do encontro e renega o Se-
nhor: mas, porque “é humilde, deixa-se encontrar pelo Senhor, e 
quando os seus olhares se encontram, ele chora, volta à confissão: 
‘Sou pecador’”.

“O Senhor nos dê a graça de encontrá-lo, mas também de deixar-
-nos encontrar por ele. Dê-nos a graça, tão bela, desta admiração do 
encontro. E nos dê a graça de ter a dupla confissão na nossa vida: ‘Tu 
és o Cristo, o Filho do Deus vivo, creio. E eu sou um pecador, creio’.”

Liturgia do dia: Carta aos Colossenses 1,9-14, Salmo 97(98), Evan-
gelho de Lucas 5,1-11.

(Humildade e admiração abrem o coração ao encontro com Jesus, 

3 de setembro de 2015)
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3

SEMEAR A PAZ E NÃO A CIZÂNIA

Na Carta aos Colossenses, São Paulo mostra o bilhete de identi-
dade de Jesus, que é o primogênito de Deus – e é o próprio Deus –, 
e que o Pai enviou para “reconciliar e pacificar” a humanidade com 
Deus depois do pecado. “A paz é obra de Jesus”, de seu “abaixar-se 
para obedecer até a morte, e morte de cruz”. “E quando falamos de 
paz ou de reconciliação, pequenas pazes, pequenas reconciliações, 
devemos pensar na grande paz e na grande reconciliação” que “Jesus 
fez. Sem ele a paz não é possível. Sem ele não é possível a reconci-
liação”. “A nossa tarefa”, no meio das “notícias de guerras, de ódio, 
também nas famílias”, é ser “homens e mulheres de paz, homens e 
mulheres de reconciliação”:

“A nós fará bem nos perguntarmos: ‘Eu semeio paz? Por exem-
plo, com a minha língua, semeio paz ou semeio cizânia?’. Quantas 
vezes temos ouvido dizer de uma pessoa: ‘Ela tem uma língua de 
cobra!’, porque faz sempre aquilo que a serpente fez com Adão e Eva: 
destruiu a paz. E isto é um mal, esta é uma doença na nossa Igreja: 
semear a divisão, semear o ódio, não semear a paz. Mas esta é uma 
pergunta que é bom que nos façamos todo dia: ‘Eu hoje semeei paz 
ou semeei joio?’”.

Os cristãos, portanto, são chamados a ser como Jesus, que “veio a 
nós para pacificar, para reconciliar”:

“Se uma pessoa, durante a sua vida, não faz outra coisa que re-
conciliar e pacificar, ela pode ser canonizada: essa pessoa é santa. 
Devemos, porém, crescer nisto, devemos nos converter: nunca uma 
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palavra que seja para dividir, nunca, nunca uma palavra que leve 
guerra, pequenas guerras, nunca os mexericos. Eu penso: o que são 
as fofocas? Dizer uma palavrinha contra alguém ou contar uma his-
tória: ‘Fez isso…’. Fazer fofoca é terrorismo, porque quem faz fofoca 
é como um terrorista que coloca uma bomba e vai embora, destrói: 
com a língua destrói, não faz a paz. Mas é astuto. Não é um terroris-
ta suicida, não, não, sabe se guardar bem”.

Jesus reconciliou todas as coisas, “tendo pacificado com o sangue 
da sua cruz”, e por isso:

“Toda vez que sentir vontade de dizer algo que é semear cizânia e 
divisão e falar mal de alguém… o conselho é morder a própria lín-
gua! Eu vos garanto que se fizerdes este exercício de morder a língua 
em vez de semear joio, nos primeiros tempos a língua ficará inchada, 
ferida, porque o diabo nos ajuda nisto, pois é o seu trabalho, é o seu 
ofício: dividir”.

Por isso, rezemos: “Senhor, que deste a tua vida, dá-me a graça de 
pacificar, de reconciliar. Derramaste o teu sangue, mas que não me 
importe que a língua fique um pouco inchada se eu mordê-la antes 
de falar mal dos outros”.

Liturgia do dia: Carta aos Colossenses 1,15-20, Salmo 99(100), 
Evangelho de Lucas 5,33-39.

(Na Igreja há uma doença, semeando divisão, 

4 de setembro de 2015)
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4

PERSEGUIDOS POR SER CRISTÃOS1

Escribas e fariseus estão fora de si de cólera, porque Jesus realizou 
um milagre no sábado, e discutem sobre como matá-lo. Partindo do 
trecho do Evangelho do dia, detenhamo-nos sobre as perseguições 
que ainda hoje, “talvez ainda mais que nos primeiros tempos”, so-
frem os cristãos: são “perseguidos, mortos, expulsos, despojados só 
por serem cristãos”:

“Caros irmãos e irmãs, não há cristianismo sem perseguição! Re-
cordai-vos da última das bem-aventuranças: quando vos levarem pe-
rante as sinagogas, vos perseguirem, vos insultarem, este é o destino 
do cristão. E hoje, diante deste fato que acontece no mundo, com o 
silêncio cúmplice de tantas potências que podiam parar isso, esta-
mos diante deste destino cristão. Seguir o mesmo caminho de Jesus”.

Recordemos, em particular, “uma das muitas grandes persegui-
ções: a perseguição do povo armênio”:

“A primeira nação que se converteu ao cristianismo, a primeira. 
Perseguida apenas pelo fato de serem cristãos. Nós hoje, nos jornais, 
sentimos horror por aquilo que fazem alguns grupos terroristas, que 

1 Esteve presente nesta Missa o novo patriarca da Cilícia dos armênios, Gregório Pedro 
XX Ghabroyan, a quem o papa tinha concedido a comunhão eclesiástica com uma 
carta de 25 de julho de 2015 e que concelebrou junto com o pontífice, realizando o 
rito da troca das Sagradas Espécies, em confirmação da raiz eucarística da comunhão 
entre o Bispo de Roma, que preside na caridade, e a Igreja Patriarcal da Cilícia dos 
Armênios. Com o papa concelebraram, além do patriarca, o Cardeal Leonardo San-
dri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, e todos os bispos membros do 
Sínodo da Igreja patriarcal armênio-católica.
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degolam as pessoas só por serem cristãos… Pensemos naqueles már-
tires egípcios, ultimamente, nas costas líbias, que foram degolados 
enquanto pronunciavam o nome de Jesus”.2

“E o povo armênio foi perseguido, expulso da sua pátria, sem 
ajuda, no deserto.” Esta história começou com Jesus: aquilo que fize-
ram “com Jesus, durante a história, foi feito com o seu Corpo, que é 
a Igreja. Hoje gostaria, neste dia da nossa primeira Eucaristia, como 
irmãos bispos, a ti, caro irmão Patriarca e a todos vós, bispos e fiéis 
e sacerdotes armênios, abraçar-vos e recordar essa perseguição que 
tendes sofrido e recordar os vossos santos, tantos santos mortos de 
fome, de frio, na tortura, no deserto, por serem cristãos!”

O Senhor “nos dê uma plena inteligência para conhecer” o “mis-
tério de Deus que está em Cristo” e “carrega a cruz, a cruz da per-
seguição, a cruz do ódio, a cruz daquilo que vem da cólera” dos 
perseguidores, que é suscitada pelo “pai do mal”:

“Que o Senhor, hoje, nos faça sentir no Corpo da Igreja o amor 
pelos nossos mártires e também pela nossa vocação martirial. Não 
sabemos o que acontecerá aqui. Não sabemos! Mas que o Senhor nos 
dê a graça se um dia acontecer esta perseguição aqui, da coragem e 
do testemunho que tiveram todos estes cristãos mártires e especial-
mente os cristãos do povo armênio”.

Liturgia do dia: Carta aos Colossenses 1,24–2,3, Salmo 61(62), 
Evangelho de Lucas 6,6-11.

(Cristãos perseguidos, hoje, no silêncio cúmplice das potências, 

7 de setembro de 2015)

2 Refere-se aos vinte e um cristãos coptas decapitados em fevereiro de 2015, por mili-
cianos do Estado Islâmico.
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5

DEUS PARTE DO PEQUENO  
PARA FAZER GRANDES COISAS

“Como Deus reconcilia”, “qual é o estilo de reconciliação de Deus?”. 
Partindo destas perguntas, no dia em que se recorda a Natividade de 
Nossa Senhora, detenhamo-nos a refletir sobre a missão de Jesus, que 
é “reconciliar e pacificar”. Para reconciliar, porém, Deus não faz “uma 
grande assembleia”, não assina “um documento”. Deus “pacifica com 
uma modalidade especial. Reconcilia no pequeno e no caminho”.

Na primeira leitura, extraída do Livro do profeta Miqueias, fala-
-se da pequena Belém que será grande, porque desse “pequeno vem 
a paz”. O Senhor sempre escolhe “as coisas pequenas, as coisas hu-
mildes, para fazer as grandes obras. E também nos aconselha a nos 
fazermos pequenos como crianças para poder entrar no Reino dos 
Céus”. Deus “reconcilia e pacifica no pequeno”:

“Mas também no caminho: caminhando. O Senhor não quis pa-
cificar e reconciliar com a varinha mágica: hoje – zás! – tudo feito! 
Não. Pôs-se a caminhar com o seu povo. A passagem do Evangelho 
de Mateus que ouvimos parece um pouco tediosa, não? Esse gerou 
esse, esse gerou esse, esse gerou esse… [Mas não é só] uma lista: é 
o caminho de Deus! O caminho de Deus entre os homens bons e 
maus, porque nessa lista estão santos e estão criminosos pecadores 
também. Há muito pecado aqui. Mas Deus não se assusta: caminha. 
Caminha com o seu povo”.

E nesse caminho “faz crescer a esperança do seu povo, a esperança 
no Messias”. O nosso Deus, refere uma passagem do Deuteronômio 
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(7,4), é um “Deus próximo”. Caminha com o seu povo. E “este ca-
minhar com bons e maus nos dá o nosso estilo de vida”.

De que modo, portanto, como cristãos, devemos caminhar para 
pacificar da maneira que Jesus pacificou? Pondo em prática o proto-
colo do amor ao próximo, é a sua resposta, no capítulo 25 do Evan-
gelho de Mateus:

“O povo sonhava com a libertação. O povo de Israel tinha esse so-
nho porque lhe fora prometido ser libertado, ser pacificado e recon-
ciliado. José sonha: o sonho de José é um pouco o resumo do sonho 
de toda esta história da caminhada de Deus com o seu povo. Mas 
não só José tem sonhos; Deus sonha. O nosso Pai Deus tem sonhos, 
e sonha coisas bonitas para o seu povo, para cada um de nós, porque 
é Pai e, sendo Pai, pensa e sonha o melhor para os seus filhos”.

Deus é onipotente e grande, mas nos “ensina a fazer a grande obra 
da pacificação e da reconciliação no pequeno, no caminho, em não 
perder a esperança na capacidade de sonhar grandes sonhos, grandes 
horizontes”. Hoje, na comemoração de uma etapa determinante da 
história da Salvação – o nascimento de Nossa Senhora –, peçamos a 
graça da humildade, da reconciliação e da paz:

“Mas sempre a caminho, na proximidade dos outros, como nos 
ensinam as bem-aventuranças e Mateus 25, e também com grandes 
sonhos. E continuemos a celebração, agora, do memorial do Senhor 
no ‘pequeno’: um pequeno pedaço de pão, um pouco de vinho… no 
‘pequeno’. Mas neste pequeno há tudo. Há o sonho de Deus, há o seu 
amor, há a sua paz, há a sua reconciliação, há Jesus: Ele é tudo isso”.

Liturgia do dia: Livro do profeta Miqueias 5,1-4, Salmo 12(13), 
Evangelho de Mateus 1,1-16.18-23.

(Deus caminha com todos nós, santos e pecadores, 

8 de setembro de 2015)
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6

QUEM NÃO PERDOA, NÃO É CRISTÃO

Jesus é o príncipe da paz porque gera paz nos nossos corações. As 
leituras do dia nos levam a nos determos no binômio paz-reconcilia-
ção. Perguntemo-nos se “agradecemos muito” por “este dom da paz 
que recebemos em Jesus”. A paz “foi feita, mas não foi aceita”.

Ainda hoje, todos os dias, “nos telejornais, nos jornais vemos que 
há guerras, destruições, ódio, inimizade”:

“Há homens e mulheres que trabalham muito para fabricar ar-
mas para matar, armas que no final ficam banhadas de sangue de 
tantos inocentes, de tanta gente. Há as guerras! Há as guerras e a 
maldade de preparar a guerra, de fazer as armas contra o outro, para 
matar! A paz, ao contrário, salva, a paz te faz viver, te faz crescer; a 
guerra te aniquila, te leva para baixo”.

No entanto, a guerra não é apenas esta; “está também nas nossas 
comunidades cristãs, entre nós”. Este é o “conselho” que a liturgia 
nos dá hoje: “fazei a paz entre vós”. O perdão é a “palavra-chave”: 
“Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós”:

“Se tu não sabes perdoar, não és cristão. Serás um bom homem, 
uma boa mulher… mas não fazes aquilo que o Senhor fez. E todo 
dia, quando rezamos o Pai-Nosso: ‘Perdoai-nos, assim como nós per-
doamos…’, é um ‘condicional’. Procuramos ‘convencer’ Deus a ser 
bom como nós somos bons, perdoando. Ao contrário! São apenas 
palavras, não? Como se cantava naquela bela canção: ‘Palavras, pa-
lavras, palavras…’, não? Creio que Mina a cantava… Palavras! Per-
doai-vos! Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós”.
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É preciso de “paciência cristã”. “Quantas mulheres heroicas há 
no nosso povo, que suportam pelo bem da família, dos filhos, tan-
tas brutalidades, tantas injustiças: suportam e vão em frente com 
a família!” Quantos homens “heroicos há no nosso povo cristão, 
que suportam levantar-se de manhã cedo e ir trabalhar – tantas 
vezes um trabalho injusto, mal pago –, voltando à noite, para 
manter a mulher e os filhos! Estes são os justos”. Mas há também 
aqueles “que fazem a língua trabalhar e fazem a guerra”, porque 
“a língua destrói, faz a guerra”. Há outra palavra-chave “que é dita 
por Jesus no Evangelho”: “misericórdia”. É importante “entender 
os outros, não condená-los”.

“O Senhor, o Pai, é muito misericordioso e sempre nos perdoa, 
sempre quer fazer a paz conosco.” Mas, “se não és misericordioso, 
corres o risco de o Senhor não ser misericordioso contigo, porque 
nós seremos julgados com a mesma medida com a qual julgamos 
os outros”:

“Se és padre e não te sentes misericordioso, dize ao teu bispo 
que te dê um trabalho administrativo, mas não vás ao confessioná-
rio, por favor! Um padre que não é misericordioso faz tanto mal no 
confessionário! Derruba as pessoas. ‘Não, papa, eu sou misericor-
dioso, mas sou um pouco nervoso…’ – ‘É verdade, antes de ires ao 
confessionário, vai ao médico para que te dê um comprimido para 
os nervos! Mas sê misericordioso!’ E também misericordiosos entre 
nós. ‘Mas ele fez isso… o que eu fiz?!’ ‘Ele é mais pecador de que 
eu!’ Quem pode dizer isso, que o outro é mais pecador do que eu? 
Ninguém de nós pode dizer isso! Só o Senhor sabe”.

Como ensina São Paulo, é preciso vestir-se de “sentimentos de 
ternura, de bondade, de humildade, de mansidão, de magnanimi-
dade”. Este é o “estilo cristão”, “o estilo com o qual Jesus fez a paz e 
a reconciliação”. “Não é a soberba, não é a condenação, não é falar 
mal dos outros.” Que o Senhor “nos dê a todos nós a graça de nos 
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suportarmos mutuamente, de perdoar, de sermos misericordiosos, 
como o Senhor é misericordioso conosco”.

Liturgia do dia: Carta aos Colossenses 3,12-17, Salmo 150, Evange-
lho de Lucas 6,27-38.

(Jesus é misericordioso; quem não perdoa, não é cristão, 

10 de setembro de 2015)
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