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«Voltai para Mim
com todo o vosso coração»
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omo povo de Deus, começamos o caminho
da Quaresma, tempo em que nos procuramos
unir mais intimamente ao Senhor para compartilhar o mistério da sua paixão e da sua ressurreição.
A liturgia deste dia propõe-nos antes de tudo o excerto do profeta Joel, enviado por Deus para chamar o povo
à penitência e à conversão, por causa de uma calamidade (uma invasão de gafanhotos) que devasta a Judeia.
Unicamente o Senhor pode salvar do flagelo e, por conseguinte, é necessário suplicá-lo com orações e jejuns,
confessando o próprio pecado.
O profeta insiste sobre a conversão interior: «Voltai
para Mim com todo o vosso coração.» (2,12)
Voltar para o Senhor «com todo o vosso coração» significa empreender o caminho de uma conversão não
superficial nem transitória, mas sim um itinerário espiritual que diz respeito ao lugar mais íntimo da nossa
pessoa. Com efeito, o coração é a sede dos nossos sentimentos, o centro no qual amadurecem as nossas escolhas
e as nossas atitudes. Aquele «voltai para Mim com todo o
vosso coração» não se refere unicamente aos indivíduos,
mas estende-se à comunidade inteira, é uma convocação
dirigida a todos: «Reuni o povo; santificai a assembleia,
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agrupai os anciãos, congregai as crianças e os lactentes;
saia o recém-casado dos seus aposentos, e a esposa da
sua câmara nupcial.» (Vv. 15-16)
O profeta medita de maneira particular sobre a prece
dos sacerdotes, observando que ela deve ser acompanhada de lágrimas. Far-nos-á bem a todos, mas especialmente a nós sacerdotes, no início desta Quaresma,
pedir o dom das lágrimas, de modo a tornar a nossa
oração e o nosso caminho de conversão cada vez mais
autênticos e sem hipocrisia. Far-nos-á bem interrogar-nos: «Eu choro? O Papa chora? Os cardeais choram?
Os bispos choram? Os consagrados choram? Os sacerdotes choram? Há pranto nas nossas orações?» É precisamente esta a mensagem do Evangelho deste dia.
No excerto de Mateus, Jesus volta a ler as três obras de
piedade previstas na lei moisaica: a esmola, a oração e
o jejum, e distingue a situação exterior da interior, daquele chorar com o coração. Ao longo do tempo, estas
prescrições foram corroídas pela ferrugem do formalismo exterior, ou até se transformaram num sinal de
superioridade social. Jesus põe em evidência uma tentação comum nestas três obras, que se pode resumir
precisamente na hipocrisia (que é mencionada três vezes): «Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante
dos homens, para serdes admirados por eles... Quando,
pois, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas... Quando orardes, não façais
como os hipócritas, que gostam de orar de pé... para
serem vistos pelos homens... E quando jejuardes, não
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tenhais um ar triste, como os hipócritas.» (Mt 6,1.2.5.16)
Irmãos, estai conscientes de que os hipócritas não sabem
chorar, já se esqueceram de como se chora, não pedem o
dom das lágrimas.
Quando realizamos algo de bom, quase instintivamente nasce em nós o desejo de sermos estimados e até
admirados por esta boa ação, para recebermos uma satisfação. Mas Jesus convida-nos a realizar as boas obras
sem qualquer ostentação, confiando unicamente na recompensa do Pai, «que vê o segredo» (Mt 6,4.6.18).
Estimados irmãos e irmãs, o Senhor nunca Se cansa
de ter misericórdia de nós, e deseja oferecer-nos mais
uma vez o seu perdão – todos nós temos necessidade
disto –, convidando-nos a voltar para Ele com um coração novo, livres do mal e purificados pelas lágrimas, para
participar na sua alegria. Como responder a este convite?
É São Paulo quem no-lo sugere: «Rogamos-vos, em
nome de Cristo: reconciliai-vos com Deus!» (2Cor 5,20)
Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana, mas significa deixar-se reconciliar. A reconciliação
entre nós e Deus é possível graças à misericórdia do Pai
que, por amor a nós, não hesitou em santificar o seu único Filho. Com efeito, Cristo, que era justo e não conhecia o pecado, fez-Se pecado por nós (cf. v. 21), quando
na cruz assumiu os nossos pecados, e deste modo nos
resgatou e justificou diante de Deus. «N’Ele nós podemos tornar-nos justos, n’Ele nós podemos mudar, se
acolhermos a graça de Deus e não deixarmos passar em
vão este “momento favorável”.» (6,2) Por favor, paremos,
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detenhamo-nos um pouco, para nos deixarmos reconciliar com Deus!
Com esta consciência, encetemos confiantes e jubilosamente o itinerário quaresmal. Maria Mãe Imaculada,
sem pecado, sustente o nosso combate espiritual contra
o pecado, acompanhando-nos neste momento favorável,
a fim de que possamos entoar juntos a exultação da vitória no dia da Páscoa. E como sinal da vontade de nos
deixarmos reconciliar com Deus, além das lágrimas que
estarão “no segredo”, em público também realizaremos
o gesto da imposição das Cinzas sobre a cabeça. O celebrante pronuncia as seguintes palavras: «Recorda-te
que és pó, e pó te hás de tornar» (cf. Gn 3,19), ou então repete a exortação de Jesus: «Convertei-vos e crede
no Evangelho.» (Cf. Mc 1,15) Ambas as fórmulas constituem uma evocação da verdade acerca da existência
humana: somos criaturas limitadas, pecadores sempre
necessitados de penitência e de conversão. Como é importante ouvir e aceitar tal exortação nesta nossa época!
Por isso, o convite à conversão constitui um impulso a
voltar, como fez o filho da parábola, aos braços de Deus,
Pai terno e misericordioso,a chorar naquele abraço,
a confiar n’Ele e a entregar-se a Ele.
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a vida apressada que levamos, deve ter-se a
coragem de parar e de escolher. E o tempo
quaresmal serve precisamente para isto. Na
Missa celebrada a 19 de fevereiro, em Santa Marta, o
Papa Francisco colocou o acento na necessidade de se
fazerem aquelas perguntas que são importantes para a
vida dos cristãos e de se saber fazer as escolhas certas.
Comentando as leituras de quinta-feira após as Cinzas
(Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 22-25), o Pontífice explicou que
«no início do caminho quaresmal, a Igreja leva-nos a
refletir nas palavras de Moisés e de Jesus: “Tu deves escolher.”» Trata-se, portanto, de refletir sobre a necessidade que todos nós deveremos fazer escolhas na vida.
«E Moisés» – sublinhou Francisco – «é claro: “Vê, ponho
diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal: escolhe.”»
De facto, «o Senhor deu-nos a liberdade, uma liberdade
para amar, para caminhar na nossa vida». E é assim que
somos livres e podemos escolher. Infelizmente, porém,
advertiu o Papa, «não é fácil escolher». É mais cómodo
«viver deixando-nos levar pela inércia da vida, das situações, dos hábitos». Por isso, «atualmente a Igreja diz-nos: “Tu és responsável; tu deves escolher.”» É daqui que
vêm as perguntas que o Papa fez: «Tu escolheste? Como
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vives? O teu modo de viver, o teu estilo de vida, como é?
É pelo lado da vida ou a favor da morte?»
Naturalmente, a resposta deveria ser a de «escolher o
caminho do Senhor. “Eu te ordeno que ames o Senhor.”
E assim Moisés nos faz ver o caminho do Senhor: “Mas
se o teu coração se volta para trás e se tu não escutas e
te deixas arrastar para te prostrares em frente de outros
deuses e os servir, perecerás.” Escolher entre Deus e os
outros deuses, os que não têm poder de nos dar nada,
somente pequenas coisinhas que passam.» Voltando
outra vez à dificuldade de escolher, Francisco disse estar
consciente de que «nós temos continuamente o hábito
de ir vagamente para onde vai toda a gente, um pouco como todos fazem». Mas continuou: «Atualmente,
a Igreja diz-nos: “Para e escolhe.” É um bom conselho.
E nos dias de hoje» – sugeriu o Papa – «faz-nos bem parar e durante o dia pensar: Como é o meu estilo de vida?
Por que caminhos ando eu?»
De resto, na vida quotidiana tendemos para uma atitude oposta. «Muitas vezes» – recordou – «vivemos à
pressa, sem nos apercebermos do caminho; e deixamo-nos levar pelas necessidades, pelas necessidades do
dia-a-dia, mas sem pensar.» Daqui o convite a parar:
«Começa a Quaresma assim, com pequenas interrogações que te ajudem a pensar: “Como vai a minha
vida?”» A primeira pergunta a fazer – explicou o Papa –
é: «Quem é Deus para mim? Será que eu escolho o Senhor? Como é a minha relação com Jesus?» E a segunda: «Como vai a relação com os teus; com os teus pais;
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com os teus irmãos; com a tua esposa; com o teu marido;
com os teus filhos?» De facto, «estas duas perguntas chegam, e certamente encontraremos coisas para corrigir».
Seguidamente, o Pontífice ainda perguntou o «porquê de andarmos tão apressados na vida sem saber por
onde vamos». Também sobre isto Francisco foi explícito:
«Porque queremos vencer, queremos ganhar, queremos
ter sucesso.» Mas Jesus faz-nos pensar: «Que vantagens
tem um homem em ganhar o mundo inteiro, se depois se
perde ou arruína a si mesmo?» De facto, «um caminho
errado» – disse o Papa – «é procurar sempre o sucesso,
os próprios bens, sem pensar no Senhor, sem pensar na
família». Vêm então ao de cima as duas perguntas sobre
a relação com Deus e com quem nos é querido, visto que
«se pode ganhar tudo, e ao fim e ao cabo ser um falido.
Faliu. Essa vida é um falhanço.» Também aqueles que
parecem ter tido sucesso, aquelas mulheres e homens a
quem «fazem monumentos» ou dedicam «um quadro»,
mas não «souberam escolher o bem entre a vida e a morte».
E para reforçar este conceito, Francisco explicou que
«será bom parar um pouquinho – cinco, dez minutos –
para podermos perguntar-nos: Como vai a velocidade
da minha vida? Reflito sobre aquilo que faço? Como
é a minha relação com Deus e com a minha família?»
Nisto «ajudar-nos-á também aquele conselho tão belo
do salmo: “Feliz o homem que confia no Senhor.”»
E «quando o Senhor nos dá este conselho – “Para!
Escolhe hoje, escolhe” –, não nos deixa sós; está connosco
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e quer ajudar-nos.» E nós, pelo nosso lado, devemos apenas «confiar, ter confiança n’Ele».
Ao voltar a considerar as palavras do salmo «feliz o
homem que confia no Senhor», o Papa exortou-nos a
estarmos conscientes de que Deus não nos abandona.
«Atualmente, no momento em que nós nos fechamos
para pensar nestas coisas e tomar decisões, escolher algo,
sabemos que o Senhor está connosco, está ao nosso lado,
para nos ajudar. Nunca nos deixa andar sozinhos. Está
sempre connosco. Mesmo no momento da escolha.» Daqui o duplo aviso conclusivo: «Tenhamos confiança no
Senhor, que está connosco, e quando nos diz “escolhe ou
o bem ou o mal”, ajuda-nos a escolher o bem.» E, sobretudo, «peçamos-Lhe a graça de ser corajosos», porque
«é necessário um pouco de coragem» para «pararmos e
perguntarmos como me encontro perante Deus, como
são as relações com a minha família, o que devo mudar,
o que devo escolher. E Ele» – assegurou Francisco – «está
connosco».
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sar Deus para encobrir a injustiça é um
pecado gravíssimo». Um aviso severo
contra as iniquidades sociais, sobretudo
contra as provocadas pelos que exploram os trabalhadores, foi pronunciado pelo Papa Francisco durante a
Missa celebrada na manhã de 20 de fevereiro, sexta-feira,
na capela de Santa Marta.
O Pontífice inspirou-se na oração com que iniciou o
rito apresentando ao Senhor o pedido «de nos acompanhar no caminho quaresmal, para que a observância exterior corresponda a uma profunda renovação do
Espírito». Isto é, esclareceu que «aquilo que nós fazemos
exteriormente tem uma correspondência em frutos do
Espírito»: numa palavra, «que a observância exterior não
deve ser uma formalidade».
Para tornar mais concreta a sua reflexão, Francisco deu o exemplo de quem pratica o jejum quaresmal
afirmando: «Hoje é sexta-feira, não se pode comer carne, mas vou fazer um lindo prato de frutos de mar, um
belo banquete... Eu sou observante, porque nem como
carne.» Mas deste modo – acrescentou de imediato –
«pecas de gula». De resto, esta é precisamente «a distinção entre o formal e o real» de que fala a primeira
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leitura litúrgica, que se encontra no livro do profeta Isaías
(58,1-9a). Nesse texto, o «povo lamentava-se de o Senhor não ter os jejuns em devida atenção». Por seu lado,
o Senhor admoesta o povo, com palavras que o Pontífice
resumiu assim: «No dia do vosso jejum, tratais dos vossos negócios, contratais todos os vossos trabalhadores.
Vós jejuais no meio de litígios e altercações ferindo com
punhaladas iníquas.» Por isso, «isto não é jejum, não
comeis carne mas depois fazeis todas estas coisas: litigais
e explorais os trabalhadores» e por aí adiante.
Também Jesus, acrescentou Francisco, «condenou esta
proposta religiosa dos fariseus e dos doutores da lei: fazem tantas observâncias exteriores, mas sem a verdade
do coração». De facto, o Senhor disse: «Não jejueis mais
como hoje o fazeis, mudai de coração. E qual é o jejum
que eu quero? Desatar as cadeias iníquas, acabar com
o peso do jugo, libertar os oprimidos e acabar com a
opressão, dividir o pão com quem tem fome, abrir a porta aos miseráveis, aos sem-abrigo, vestir os nus sem esquecer os teus familiares, fazendo justiça.» Este, precisou
o Papa, «é o jejum verdadeiro, que não é só exterior nem
uma observância externa, mas um jejum que provém do
coração».
Seguidamente, o Pontífice fez notar como «nas tábuas» vem «a lei de Deus e a lei em favor do próximo»,
e como ambas estão juntas. «Eu não posso» – explicou –
«dizer: cumpro os três primeiros mandamentos... e os
outros mais ou menos. Não, eles estão unidos: o amor a
Deus e o amor ao próximo formam uma unidade, e se
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quiseres fazer penitência, real e não formal, deves fazê-la
em relação a Deus mas também ao teu irmão, com o próximo.» Pensemos no que disse o Apóstolo Tiago: «Tu podes ter fé, mas a fé sem obras é morta; para que serve?»
O mesmo vale para «a minha vida cristã», comentou
Francisco. E a quem procura tranquilizar a sua consciência assegurando: «Eu sou um grande católico, padre,
e sinto muito gosto nisso... Vou sempre à Missa, todos os
domingos, vou à comunhão...», o Papa respondeu: «Está
tudo certo. Mas como é a tua relação com os teus dependentes? Pagas-lhes sem os declarares? Pagas-lhes um
salário justo? Fazes descontos para a reforma? Para assistência na saúde e para as prestações sociais?» Infelizmente, observou ele, muitos «homens e mulheres têm fé,
mas separam as tábuas da lei: “Sim, eu cumpro”. – “Mas
dás esmolas?” – “Sim, eu entrego sempre um cheque à
Igreja”. – “Ótimo. Mas à tua Igreja, à tua casa, com os que
dependem de ti, os filhos, os teus pais, os dependentes,
será que és também generoso e justo com eles?”» Com
efeito, reagiu o Pontífice, não se devem «fazer ofertas à
Igreja nas costas da injustiça» perpetrada contra os próprios dependentes. E é mesmo isto o que o profeta Isaías
deu a entender: «Não é bom cristão quem não fizer justiça com as pessoas que dependerem dele.» E também não
o é «quem não se desfaz de alguma coisa necessária para
a dar a outro que dela precise.»
Portanto, «o caminho da Quaresma é duplo: a Deus e
ao próximo». E deve ser «real e não meramente formal».
Francisco repetiu que não se trata apenas «de não comer
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carne à sexta-feira», ou seja, «fazer pouca coisa» e depois
deixar «aumentar o egoísmo, a exploração do próximo,
o esquecimento dos pobres». Deve fazer-se um salto de
qualidade, pensando sobretudo em quem tem menos.
O Pontífice explicou-o dirigindo-se idealmente a cada
fiel: «Como estás de saúde tu que és um bom cristão?»
– «Bem, graças a Deus; mas também se tiver necessidade, vou ao hospital e como tenho seguro, vêm logo ver-me e dão-me os medicamentos necessários.» – «Tudo
isto é uma coisa boa, agradece ao Senhor. Mas, diz lá,
pensaste nos que não podem ter esta assistência social
com hospital e quando lá chegam devem esperar seis,
sete, oito horas?» Não é um exagero, declarou Francisco,
revelando haver escutado uma experiência do género de
uma mulher que nos dias anteriores esperou oito horas
numa urgência.
O pensameto do Papa quis abranger toda a «gente que
em Roma vive assim: crianças e anciãos sem possibilidades de serem visitados por um médico». E «a Quaresma
serve» pois «para pensar neles»; para perguntarmos o
que podemos fazer por estas pessoas: «Mas, padre, há
os hospitais.» – «Sim, mas deves esperar oito horas e
depois marcam-te consulta para uma semana mais tarde.» Ao contrário, fez compreender, devíamos sobretudo
preocupar-nos com as pessoas em situações difíceis e
perguntar: «Que posso fazer por elas? Como será a tua
Quaresma?» – «Graças a Deus que tenho uma família
que vive os mandamentos, e não temos problemas...»
– «Mas nesta Quaresma não há lugar no teu coração
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para os que não cumprem os mandamentos? Que erraram e se encontram na prisão?» – «Mas, com essa gente
eu não...» – «Mas se tu não estás na cadeia é porque o
Senhor te ajudou a não cair. No teu coração, os presos
têm lugar? Tu rezas por eles, para que o Senhor os ajude
a mudar de vida?»
Daqui a oração conclusiva dirigida por Francisco ao
Senhor, para que acompanhe «o nosso caminho quaresmal», fazendo com que «a observância exterior corresponda a um profundo renovamento do Espírito».
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Meditação matutina, Casa Santa Marta,
Sexta-feira depois das Cinzas, 20 de fevereiro de 2015
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ilacerai os vossos corações e não as vossas
vestes.» (Jl 2,13)
Com estas palavras penetrantes do profeta
Joel, a liturgia introduz-nos neste dia na Quaresma, indicando na conversão do coração a característica deste
tempo de graça. O apelo profético constitui um desafio para todos nós, sem excluir ninguém, e recorda-nos
que a conversão não se reduz a formas externas nem
a propósitos indefinidos, mas compromete e transforma a existência inteira a partir do centro da pessoa, da
sua consciência. Estamos convidados a empreender um
caminho no qual, desafiando a rotina, nos devemos esforçar por abrir os olhos e os ouvidos, mas sobretudo o
coração, para irmos além do nosso «pequeno horto».
Abrir-se a Deus e aos irmãos. Sabemos que este mundo cada vez mais artificial nos faz viver numa cultura
do «fazer», do «útil», onde sem nos apercebermos excluímos Deus do nosso horizonte. Mas assim excluímos
também o próprio horizonte! A Quaresma convida-nos
a «despertar», a recordar-nos que somos criaturas, simplesmente que nós não somos Deus. Quando observo,
no pequeno ambiente quotidiano, algumas lutas de poder para ocupar espaços, penso comigo mesmo: estas
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pessoas brincam a Deus Criador. Ainda não compreenderam que elas não são Deus!
E também em relação ao próximo, corremos o risco
de nos fecharmos, de o esquecermos. Todavia, somente
quando as dificuldades e os sofrimentos dos nossos irmãos nos interpelam, só então podemos encetar o nosso
caminho de conversão rumo à Páscoa. Trata-se de um
itinerário que abrange a cruz e a renúncia. O Evangelho
deste dia indica os elementos deste percurso espiritual:
a oração, o jejum e a esmola (cf. Mt 6,1-6.16-18). Estes
três elementos exigem a necessidade de não nos deixarmos dominar pelas aparências: o que importa não é a
aparência; o valor da vida não depende da aprovação dos
outros nem do sucesso, mas daquilo que temos dentro
de nós.
O primeiro elemento é a oração. A oração é a força do
cristão e de cada pessoa crente. Na debilidade e fragilidade da nossa vida, podemos dirigir-nos a Deus com
confiança filial e entrar em comunhão com Ele. Diante de tantas feridas que nos angustiam e que poderiam
tornar o nosso coração insensível, somos chamados a
mergulhar no mar da oração, que é o oceano do Amor
ilimitado de Deus, para saborear a sua ternura. A Quaresma é tempo de oração, de uma prece mais intensa,
mais prolongada, mais assídua e mais capaz de nos tornar responsáveis pelas necessidades dos irmãos; prece de
intercessão, a fim de rogar a Deus por tantas situações
de pobreza e de sofrimento.
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O segundo elemento qualificador do caminho quaresmal é o jejum. Devemos estar atentos a não praticar um
jejum formal, ou que na verdade nos «sacia» porque nos
faz sentir bons. O jejum só tem sentido se incide deveras
sobre a nossa segurança, mas também se beneficiar o
nosso próximo, se nos ajudar a cultivar o estilo do bom
Samaritano, que se inclina sobre o irmão em dificuldade
e cuida dele. O jejum implica a escolha de uma vida sóbria, segundo o seu estilo; uma existência que não desperdiça, uma vida que não «descarta». Jejuar ajuda-nos a
treinar o coração para a essencialidade e a partilha. É um
sinal de tomada de consciência e de responsabilidade perante as injustiças e os abusos, especialmente em relação
aos pobres e aos mais pequeninos; é sinal da confiança
que depositamos em Deus e na sua Providência.
Terceiro elemento, a esmola: ela indica a gratuitidade, porque na esmola damos a alguém de quem nada
esperamos receber em troca. A gratuitidade deveria ser
uma das características do cristão que, consciente de
ter recebido tudo de Deus gratuitamente, ou seja, sem
qualquer mérito, aprende também a doar aos outros de
modo gratuito. Atualmente, muitas vezes a gratuitidade
não faz parte da vida diária, onde tudo se vende e tudo se
compra. Tudo é cálculo e medida. A esmola ajuda-nos a
viver a gratuitidade do dom, que é liberdade da opressão
da posse, do medo de perder aquilo que possuímos, da
tristeza de quem não quer compartilhar o seu bem-estar
com o próximo.
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Com os seus convites à conversão, providencialmente,
a Quaresma desperta-nos, acorda-nos do torpor e do risco de irmos em frente por inércia. A exortação que o Senhor nos dirige através do profeta Joel é vigorosa e clara:
«Voltai para mim com todo o vosso coração.» (Jl 2,12)
Por que motivo devemos voltar para Deus? Porque algo
não funciona em nós, na sociedade e na Igreja, e porque
temos necessidade de mudar, de fazer uma transformação. E isto chama-se precisar de conversão! Mais uma
vez, a Quaresma vem dirigir-nos o seu apelo profético,
para nos recordar que é possível realizar algo de novo
em nós mesmos ao nosso redor, simplesmente porque
Deus é fiel, sempre fiel, porque não Se pode renegar a Si
mesmo, continua a ser rico de generosidade e de misericórdia, sempre pronto para perdoar e recomeçar do zero.
Ponhamo-nos a caminho com esta confiança filial!
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Homilia, Basílica de Santa Sabina,
Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março de 2014
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omeça esta Quarta-Feira de Cinzas o itinerário
quaresmal de quarenta dias que nos conduzirá
até ao Tríduo Pascal, memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor, âmago do mistério da nossa
salvação. A Quaresma prepara-nos para este momento tão importante e é por este motivo que ela constitui
um «tempo forte», um ponto de reviravolta que pode
favorecer a mudança, a conversão, em cada um de nós.
Todos nós temos necessidade de nos aperfeiçoarmos, de
melhorar. A Quaresma ajuda-nos, e assim abandonamos
os hábitos cansados e a dependência indolente do mal
que nos ameaça. No tempo quaresmal, a Igreja dirige-nos dois convites importantes: adquirir uma consciência mais profunda da obra redentora de Cristo; e viver o
próprio Batismo com maior comprometimento.
A consciência das grandes obras que o Senhor realizou para a nossa salvação dispõe a nossa mente e o nosso coração para uma atitude de ação de graças a Deus,
pelo que Ele nos concedeu, por tudo aquilo que leva a
cabo em benefício do seu Povo e da humanidade inteira.
É aqui que tem início a nossa conversão: ela é a resposta
reconhecida ao mistério maravilhoso do amor de Deus.
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Quando nos apercebemos deste amor que Deus tem por
nós, sentimos a vontade de nos aproximarmos d’Ele:
é nisto que consiste a conversão.
Viver o Batismo até ao fundo – eis o segundo convite – significa também não se habituar com as situações
de degradação e de miséria que encontramos quando
caminhamos pelas ruas das nossas cidades e dos nossos povoados. Persiste o risco de aceitar passivamente
determinados comportamentos, sem nos surpreendermos perante as realidades tristes que nos circundam.
Habituamo-nos com a violência, como se ela fosse uma
notícia diária normal; acostumamo-nos com os irmãos
e as irmãs que dormem ao relento, que não dispõem de
um abrigo onde se refugiar. Habituamo-nos com os refugiados em busca de liberdade e de dignidade, que não
são acolhidos como deveriam. Acostumamo-nos com
uma sociedade que pretende viver sem Deus, na qual os
pais já não ensinam aos seus filhos a rezar, e nem sequer
a fazer o sinal da cruz. Pergunto-vos: Os vossos filhos, as
vossas crianças sabem fazer o sinal da cruz? Pensai nisto!
Os vossos netos sabem fazer o sinal da cruz? Ensinaste-los a fazer o sinal da cruz? Pensai e respondei dentro do
vosso coração. Sabem eles recitar o Pai Nosso? Sabem rezar a Nossa Senhora com a Ave-Maria? Pensei e respondei a vós mesmos. Esta dependência de comportamentos
não cristãos, cómodos, narcotiza o nosso coração!
A Quaresma chega-nos como um tempo providencial
para mudar de rota, para recuperar a capacidade de reagir diante da realidade do mal que nos desafia sempre.
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A Quaresma deve ser vivida como tempo de conversão,
de renovação pessoal e comunitária, mediante a aproximação a Deus e a confiante adesão ao Evangelho. Deste
modo, ele permite-nos considerar com olhos novos os
irmãos e as suas necessidades. Por isso, a Quaresma é um
momento favorável para se converter ao amor a Deus e
ao próximo; um amor que saiba fazer sua a atitude de
gratuitidade e de misericórdia do Senhor, que «se fez
pobre para nos enriquecer mediante a sua pobreza» (cf.
2Cor 8,9). Se meditarmos os mistérios centrais da fé,
da paixão, da cruz e da ressurreição de Cristo, aperceber-nos-emos conta de que a dádiva incomensurável da
Redenção nos foi concedida por uma iniciativa gratuita
de Deus.
Ação de graças a Deus pelo mistério do seu amor crucificado; fé autêntica, conversão e abertura do coração
aos irmãos: eis os elementos essenciais para viver o tempo da Quaresma. Neste caminho, queremos invocar com
confiança especial a salvaguarda e o auxílio da Virgem
Maria: que Ela, a primeira que acreditou em Cristo, nos
acompanhe nos dias de oração intensa e de penitência,
para chegarmos a celebrar, purificados e renovados no
Espírito, o grande mistério da Páscoa do seu Filho.
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a oração no início da Missa, pedimos ao Senhor duas graças: «ouvir o teu Filho amado»,
para que a nossa fé seja alimentada pela Palavra de Deus, e – a outra graça – «purificar os olhos do
nosso espírito, para que um dia possamos gozar da visão
da glória». Ouvir, a graça de ouvir, e a graça de purificar os olhos. Isto está precisamente em relação com
o Evangelho que ouvimos. Quando o Senhor Se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, eles ouvem a voz
de Deus Pai, que diz: «Este é o Meu Filho! Escutai-O!»
A graça de ouvir Jesus. Porquê? Para alimentar a nossa
fé com a Palavra de Deus. E esta é uma tarefa do cristão. Quais são as tarefas do cristão? Talvez me digais:
ir à Missa aos domingos; fazer jejum e abstinência na
Semana Santa; fazer isto... Mas a primeira tarefa do
cristão é ouvir a Palavra de Deus, ouvir Jesus, porque
Ele nos fala e nos salva com a sua Palavra. E Ele torna mais firme, mais forte a nossa fé, com esta Palavra.
Escutai Jesus! «Mas, padre, eu escuto Jesus, escuto-O
tanto!» Sim? O que escutas?», «Ouço o rádio, a televisão,
as conversas das pessoas...» Ouvimos tantas coisas durante o dia, tantas coisas... Mas faço-vos uma pergunta:
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dedicamos um pouco de tempo, todos os dias, a ouvir Jesus, a ouvir a Palavra de Jesus? Em casa, temos o Evangelho? E ouvimos todos os dias Jesus no Evangelho, lemos
um excerto do Evangelho? Ou temos medo disto, ou não
estamos habituados? Escutar a Palavra de Jesus, para
nos alimentar! Isto significa que a Palavra de Jesus é o
alimento mais forte para a alma: alimenta a nossa alma,
alimenta a nossa fé! Eu vos sugiro que dediqueis todos
os dias alguns minutos a ler um lindo excerto do Evangelho e a ouvir o que ele descreve. Ouvir Jesus, e aquela
Palavra de Jesus todos os dias entra no nosso coração e
torna-nos mais fortes na fé. Sugiro também que tenhais
um pequeno Evangelho, pequenino, para levar no bolso,
na carteira e quando temos um pouco de tempo, talvez
no autocarro... quando é possível, porque muitas vezes
no autocarro somos um pouco obrigados a manter o
equilíbrio e também a defender os bolsos, não?... Mas
quando estás sentado, aqui ou ali, podes ler, também durante o dia, pegar no Evangelho e ler duas palavrinhas.
O Evangelho sempre connosco! Dizia-se de alguns
mártires dos primeiros tempos – por exemplo de Santa Cecília – que levavam sempre o Evangelho com eles:
levavam-no, o Evangelho; ela, Cecília levava o Evangelho. Porque é precisamente o nosso primeiro passo, é a
Palavra de Jesus, aquilo que alimenta a nossa fé.
E depois a segunda graça que pedimos foi a da purificação dos olhos, dos olhos do nosso espírito, para preparar
os olhos do espírito para a vida eterna. Purificar os olhos!
Eu sou convidado a ouvir Jesus e Jesus manifesta-Se e
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com a sua Transfiguração convida-nos a olhar para Ele.
E olhar para Jesus purifica os nossos olhos e prepara-os
para a vida eterna, para a visão do Céu. Talvez os nossos
olhos estejam um pouco doentes, porque vemos tantas
coisas que não são de Jesus, que são até contra Jesus:
coisas mundanas, coisas que não fazem bem à luz da
alma. E assim esta luz apaga-se lentamente e sem saber
acabamos na escuridão interior, na escuridão espiritual,
na escuridão da fé: escuridão porque não estamos habituados a olhar, a imaginar as coisas de Jesus.
É isto que nós neste dia pedimos ao Pai, que nos ensine a ouvir Jesus e a olhar para Jesus. Escutai a sua Palavra
e pensai naquilo que vos dizia do Evangelho: é muito importante! E reparai: quando leio o Evangelho, imaginar
e ver como era Jesus, como fazia as coisas. E assim a
nossa inteligência, o nosso coração vão em frente pelo
caminho da esperança, no qual o Senhor nos coloca,
como ouvimos que fez com o nosso pai Abraão. Recordai-vos sempre: escutar Jesus, para tornar mais forte a
nossa fé; olhar para Jesus, para preparar os nossos olhos
para a linda visão do seu rosto, onde todos – o Senhor
nos conceda a graça – nos encontraremos numa Missa
sem fim. Assim seja.

O espírito da Quaresma e da Páscoa | 29

ra

Vergonha e misericórdia

A

O

fe

rta

PA

U

LU

S

Ed

ito

capacidade de se envergonhar e de acusar a
nós mesmos, sem descarregar a culpa sempre
sobre os outros para os julgar e condenar, é o
primeiro passo do caminho da vida cristã que faz com
que peçamos ao Senhor o dom da misericórdia. Este é
o exame de consciência sugerido pelo Papa na Missa celebrada na segunda-feira 2 de março, na capela da Casa
Santa Marta.
Através da sua reflexão, Francisco tomou inspiração
da primeira leitura, tirada do Livro de Daniel (9,4-10).
Existe, explicou, «o povo de Deus» que «pediu perdão,
mas não um perdão só de palavras: isto de pedir perdão é uma ação que vem do coração, porque o povo se
sente pecador». E o povo «não se sente pecador em teoria – porque todos nós podemos dizer que “somos todos pecadores”, é verdade, é bem verdade: todos aqui! –,
mas perante o Senhor diz o mal que fizeste e o que não
fizeste de bem». Lê-se de facto na Escritura: «Pecámos,
comportámo-nos como malvados e como ímpios, fomos
rebeldes, afastámo-nos dos teus mandamentos e das tuas
leis! Não obedecemos aos teus servos, aos profetas, que
falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo do país.»
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Numa palavra, Francisco fez notar que nestas palavras
do povo temos «a descrição de tudo o que de mal fizemos». E assim «o povo de Deus, neste momento, acusa-se a si mesmo». E não deita culpas «àqueles que nos
perseguem», como «inimigos». Mas olha mais para si
próprio e diz: «Eu me acuso perante Ti, ó Senhor, e me
envergonho.» Palavras claras, que encontramos também
na passagem de Daniel: «Senhor, a nós a vergonha que
sentimos no rosto.»
«Este texto da Bíblia» – sugeriu o Papa – «faz-nos refletir sobre uma virtude cristã, melhor, mais que sobre
uma só. De facto, «a capacidade de acusar a si mesmo,
a acusação a si mesmo», é «o primeiro passo para nos
encaminhar como cristãos» em vez «de todos nós sermos mestres, sermos doutores pela justificação de nós
mesmos» com expressões do tipo: «Não fui eu, não, não
é culpa minha, mas sim, nem era tanto assim... As coisas
não foram bem assim...»
Em suma, disse Francisco que «todos temos um alibi» como justificação «das nossas faltas, dos nossos pecados». Mais ainda, acrescentou, «tantas vezes somos
capazes de fazer aquela cara de “mas eu nem sei!”, cara
de “mas não fui eu, foi talvez outro!”» Numa palavra, estamos sempre prontos a «fazer de inocentes». Mas assim,
advertiu o Papa, «não se avança na vida cristã».
Portanto, repetiu, «o primeiro passo» é a capacidade
de acusar a si mesmo. E é certamente «bom» fazê-lo ao
sacerdote em confissão. Porém, perguntou Francisco:
«Antes e depois da confissão, na tua vida, na tua oração,
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és capaz de acusar a ti mesmo? Ou é mais fácil acusar os
outros?»
Esta experiência, notou o bispo de Roma, suscita «uma
coisa um pouco estranha mas que, ao fim e ao cabo, nos
dá paz e saúde». Com efeito, «quando nós começamos
a considerar de que coisas somos capazes, sentimo-nos
mal, sentimos remorso» até perguntarmos: «Mas eu fui
capaz de fazer isto?» Por exemplo, «quando eu encontro
no meu coração uma inveja e sei que esta inveja é capaz
de falar mal do outro e de o matar moralmente», tenho
de me perguntar: «Fui capaz disso? Sim, fui!» E é mesmo
«assim que começa esta sabedoria, esta sapiência de acusar a si mesmo».
Portanto, «se nós não aprendermos isto em primeiro
lugar na vida» – afirmou Francisco –, «nunca daremos
passo nenhum sobre o caminho da vida cristã, da vida
espiritual». Porque, precisamente, «o primeiro passo»
é sempre o de nos «acusar a nós mesmos», mesmo que
«não se diga: eu e a minha consciência».
Acerca disto, o Papa propôs um exemplo concreto.
Quando se for pelo caminho e se passar perto de uma
cadeia, disse, pode chegar-se a pensar que os aí detidos
«bem o merecem». Mas – convidou a considerar – «tu
sabes que se não fosse a graça de Deus, tu estarias ali? Já
pensaste que tu és capaz de fazer as coisas que eles fizeram, e até piores?» Isto, portanto, «significa acusar-se a si
mesmo, e não esconder as raízes do pecado que estão em
nós, as muitas coisas que somos capazes de fazer, ainda
que se não vejam».
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É uma atitude, continuou Francisco, que «nos leva à
vergonha perante Deus, e esta é uma virtude: a vergonha
perante Deus». Para «se ter vergonha», deve dizer-se:
«Olha, Senhor, tenho repugnância de mim mesmo, mas
tu és grande: a mim a vergonha, a Ti – e peço-ta – a misericórdia.» Tal e qual precisamente como diz a Escritura:
«Senhor, a vergonha está no nosso rosto, porque pecámos contra ti.» E «podemo-lo dizer, porque sou capaz
de pecar e fazer tantas coisas más: “A Ti, Senhor, nosso
Deus, a misericórdia e o perdão. A vergonha para mim,
mas para Ti a misericórdia e o perdão.”» É um «diálogo
com o Senhor» que «nos fará bem fazer nesta Quaresma:
a acusação de nós mesmos».
«Peçamos misericórdia» continuou o Papa, referindo-se em particular à passagem litúrgica de São Lucas
(6,36-38). Jesus «é claro: sede misericordiosos como o
vosso Pai é misericordioso». De resto, explicou Francisco, «quando um aprende a acusar-se, torna-se misericordioso com os outros». E pode dizer: «Mas quem sou
eu para julgar o outro, se eu sou capaz de fazer coisas
piores?» É uma frase importante: «Quem sou eu para
julgar o outro?» E é o que se compreende à luz das palavras de Jesus: «Sede misericordiosos como o vosso Pai
é misericordioso» e com o seu convite a «não julgar».
Pelo contrário, reconheceu o Pontífice, «como gostanmos de julgar os outros, e falar mal deles!» No entanto,
o Senhor é claro: «Não julgueis e não sereis julgados;
não condeneis e não sereis condenados; perdoai e sereis
perdoados.» É certamente um caminho «não fácil», que
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«começa com a acusação de nós mesmos, começa pela
vergonha que se sente perante Deus e por pedir perdão
a Ele: pedir misericórdia». «Com este primeiro passo
chega-se a isto que o Senhor nos pede: ser misericordiosos, não julgar ninguém, não condenar ninguém, ser
generosos com os outros.»
Nesta perspetiva, o Papa convidou a que se rezasse
para que «o Senhor, nesta Quaresma, nos dê a graça de
aprender a acusar-nos a nós mesmos, cada um na sua
solidão», perguntando a si mesmo: «Mas eu sou capaz de
fazer isto? Com este sentimento sou capaz de fazer isto?
Com este sentir que tenho dentro de mim sou capaz de
tanta coisa malvada?» E rezando assim: «Tem piedade
de mim, Senhor, ajuda-me a ter vergonha e dá-me a tua
misericórdia, e assim eu poderei ser misericordioso com
os outros.»
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Meditação matutina, Casa Santa Marta,
Segunda-feira da II Semana da Quaresma, 2 de março de 2015
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ontinuam – seguindo a liturgia quotidiana da
palavra – as reflexões do Papa Francisco sobre o tema da conversão. Depois do convite de
segunda-feira «a acusar-nos, a dizermos a verdade sobre nós, a não pintar a alma para nos convencermos de
que somos melhores do que realmente somos», na Missa celebrada na terça-feira 3 de março em Santa Marta,
o Pontífice aprofundou «a mensagem da Igreja», que
«neste dia se pode resumir em três palavras: o convite,
o dom e a “finta”». Um convite que, como se lê no livro
do profeta Isaías (1,10.16) é mesmo acerca da conversão:
«Dai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus. Lavai-vos,
purificai-vos!», ou então: «O que tendes dentro e que não
é bom, o que é mau, o que é porcaria, deve ser purificado.»
Perante as solicitações do profeta: «Afastai dos meus
olhos o mal das vossas ações», «cessai de fazer o mal!
Aprendei a fazer o bem», há quem diga: «Mas, Senhor,
eu não faço o mal; vou à Missa todos os domingos, sou
um bom cristão, faço tantas esmolas.» A estes, perguntou idealmente Francisco: «Mas tu já alguma vez entraste no teu coração? És capaz de te acusar a ti mesmo
pelas coisas que aí encontras?» E no momento em que
se adverte a necessidade de conversão, podemos ainda
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perguntar-nos: «Como me posso converter?» A resposta
está na Escritura: «Aprendei a fazer o bem.»
De facto, «a malvadez do coração», precisou o Papa,
«não se tira como se tira uma mancha: vamos à lavandaria
e saímos de lá limpos. Tira-se lavando.» A conversão é
«fazer um caminho diferente, um outro caminho diverso do do mal». Outra pergunta: «E como faço o bem?»
A resposta vem ainda do profeta Isaías: «Procurai a justiça, socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei
a causa da viúva.» Indicações que, como explicou Francisco, compreendem-se bem numa realidade como a de
Israel, em que «os mais pobres e os mais necessitados
eram os órfãos e as viúvas». Para cada um de nós significa:
vai «aonde se encontram as chagas da humanidade, aonde
há tanta dor; e assim, fazendo o bem, tu lavarás o teu coração. Tu serás purificado! Este é o convite do Senhor.»
Conversão significa pois que somos chamados a fazer o bem «aos mais necessitados: a viúva, o órfão, os
doentes, os anciãos abandonados, de quem ninguém se
lembra»; mas também «às crianças que não podem ir
à escola» ou às crianças «que não sabem fazer o sinal
da Cruz». Porque, como evidenciou com amargura o
Pontífice, «numa cidade católica, numa família católica,
há crianças que não sabem rezar, que não sabem fazer o
sinal da Cruz». E então deve-se «ir até junto delas» levar-lhes «o amor do Senhor».
Se fizermos isto, perguntou o Papa, «qual será a recompensa do Senhor?» Ele «pagar-nos-á», disse retomando a frase em que o profeta Isaías afirma: «Ainda
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que os nossos pecados sejam de escarlate, tornar-se-ão
brancos como a neve; se forem vermelhos como a púrpura, tornar-se-ão como a lã.» Até mesmo perante o
nosso medo ou titubeio – «Mas, padre, eu tenho tantos
pecados! Fiz tantos, tantos, tantos, tantos!» –, o Senhor
nos confirmará: «Se tu percorreres este caminho, no qual
eu te convido, ainda que os vossos pecados sejam como
o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve.»
Comentou o Pontífice: «É um exagero! O Senhor
exagera; mas é a verdade», porque Deus, perante a nossa conversão, «dá-nos o dom do seu perdão» e «perdoa
generosamente». Deus não Se limita a dizer: «Mas eu te
perdoo até aqui, depois veremos o resto...» Pelo contrário, «o Senhor perdoa sempre tudo, tudo». Mas, precisou
Francisco encerrando o seu raciocínio, «se tu queres ser
perdoado», deves encaminhar-te pelo «caminho do bem».
Depois da análise das primeiras duas palavras propostas desde o início da homilia – o «convite», ou então:
põe-te no caminho da conversão, fazendo o bem; e o
«dom», ou seja, «dar-te-ei um perdão mais importante,
mudar-te-ei, purificar-te-ei» –, o Papa passou à terceira
palavra, a «finta». Relendo o texto do Evangelho de São
Mateus (23,1-12) no qual Jesus fala dos escribas e dos
fariseus, Francisco fez notar que «também nós somos
espertalhões», como pecadores: «Encontramos sempre
um caminho que nem sempre é certo, para parecer mais
justos do que somos: é o caminho da hipocrisia».
É precisamente a isto que Jesus Se refere no texto proposto pela liturgia. Ele «fala dos homens a quem agrada
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vangloriar-se como justos: os fariseus, os doutores da lei,
que dizem como devem ser as coisas, mas depois fazem
o contrário». A estes “espertalhões”, explicou o Pontífice, agradam «a vaidade, o orgulho, o poder, o dinheiro».
E são «hipócritas» porque «fazem finta de se converter,
mas o seu coração é uma mentira: são mentirosos». De
facto, «o coração deles não partence ao Senhor; pertence
ao pai de todas as mentiras, a satanás. E esta é a “finta” da
santidade.» É uma atitude contra a qual Jesus usou sempre
palavras muito claras. Ele, de facto, preferia «mil vezes»
os pecadores aos hipócritas. Pelo menos «os pecadores
diziam a verdade sobre sim mesmos: “Afasta-Te de mim
Senhor, que sou um pecador!”» (Lc 5,8) «Assim», lembrou o Pontífice, «fizera Pedro, uma vez». Um reconhecimento que ao contrário nunca aparece na boca dos
hipócritas, que dizem: «Eu Te dou graças Senhor, porque
não sou um pecador, porque sou justo.» (Cf. Lc 18,11)
Portanto, estas são as três palavras a «meditar» nesta
segunda semana da Quaresma: «o convite à conversão;
o dom que o Senhor nos dá e que é um perdão maior»;
e «a “geringonça”, o “andar a fintar” a conversão e percorrer o caminho da hipocrisia». Com estas três palavras no
coração, pode-se participar na Eucaristia, «a nossa ação
de graças», na qual se sente «o convite do Senhor: “Vinde
a Mim, Eu vos alimento. Eu transformarei a vossa vida.
Pratica a justiça, faz o bem mas, por favor, guarda-te do
fermento dos fariseus, que é a hipocrisia”.»
Meditação matutina, Casa Santa Marta,
Terça-feira da II Semana da Quaresma, 3 de março de 2015
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descoberta da fecundidade de uma vida segundo o estilo cristão é a proposta do Papa
Francisco para a Quaresma. Falou disso na
manhã de quinta-feira 6 de março, durante a celebração
da Missa em Santa Marta. Comentando a passagem do
Evangelho de São Lucas (9,22-25) proposta pela liturgia,
o Pontífice apresentou-a como uma reflexão que vem
no seguimento da narrativa do jovem rico, que queria
seguir Jesus, «mas depois se afastou triste porque tinha
muito dinheiro e era demasiado agarrado para renunciar
a ele». E Jesus falava depois «no risco de se ter muito dinheiro», para acabar com uma mensagem precisa: «Não
se podem servir dois senhores, a Deus e às riquezas.»
No princípio da Quaresma, a Igreja «faz-nos ler, faz-nos sentir esta passagem», sublinhou o Pontífice. Uma
mensagem que, como disse, «poderíamos intitular o
estilo cristão: “Se alguém quiser vir atrás de Mim, ser
cristão, ser meu discípulo, renegue-se a si mesmo, tome
a sua cruz e siga-Me.” Porque Ele, Jesus, percorreu em
primeiro lugar este caminho.» O bispo de Roma lembrou-se de citar as palavras do Evangelho de São Lucas:
«O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e dos escribas,
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ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.» Nós – especificou de seguida – «não podemos pensar na vida cristã
fora deste caminho, deste caminho que ele fez primeiro».
É «o caminho da humildade, e até da humilhação, do
aniquilamento de si», porque «o estilo cristão sem cruz
não é de facto cristão» e «se a cruz é uma cruz sem Jesus,
não é cristã».
Assumir um estilo de vida cristã significa «tomar a
cruz de Jesus e ir em frente». Cristo mostrou-nos este estilo aniquilando-Se a Si próprio. Ele, embora fosse igual
a Deus – sublinhou o Pontífice –, não fez caso disso,
nem considerou isso «como um bem irrenunciável, mas
aniquilou-Se a Si mesmo» e fez-Se «servo de todos nós».
Este é o estilo de vida que «nos salvará, nos dará alegria e nos tornará fecundos. Porque este caminho que
nos leva a renunciar a nós mesmos serve para dar a vida;
é o contrário do caminho do egoísmo», ou seja, «daquele que nos faz ser agarrados aos bens só para nós
mesmos». Aquele, pelo contrário, é um caminho «aberto
aos outros, porque é o mesmo que Jesus fez». Portanto,
é um caminho de aniquilamento para dar vida. O estilo cristão é pois um estilo de humildade, de brandura,
de mansidão. Quem quiser salvar a própria vida, há de
perdê-la. No Evangelho, Jesus repete esta ideia. Lembrai-vos de quando falou do grão de trigo: se a sua semente
não morrer não pode dar fruto.» (Cf. Jo 12,24)
Trata-se de um caminho a percorrer «com alegria,
porque» – como explicou o Papa – «é ele mesmo que nos
dá a alegria. Seguir Jesus é alegria.» Mas, repetiu, deve-se
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segui-lo em conformidade com o seu estilo «e não com
o estilo do mundo», fazendo o que cada um pode:
o importante é fazê-lo «para dar vida aos outros e não
para dar vida a si mesmos. É o espírito de generosidade.»
Portanto, o caminho que se deve seguir é: «Humildade, serviço, nada de egoísmo, não se sentir importantes
ou pôr-se à frente dos outros como pessoa importante:
sou cristão...!» A este propósito, o Papa Francisco citou a
Imitação de Cristo, que – como sublinhou – «nos dá um
conselho muito belo: ama nesciri et pro nihilo reputari,
“ama não ser conhecido e ser julgado como nada”. É a
humildade cristã. E é o que por primeiro Jesus fez.»
«Pensemos em Jesus que está à nossa frente» – continuou –, «que nos guia por este caminho. Esta é a nossa alegria e esta é a nossa fecundidade: ir com Jesus.
Outras alegrias não são fecundas, pensam somente,
como diz o Senhor, em ganhar o mundo inteiro, mas por
fim perdem-se e arruinam-se a si mesmos.»
Por isso «no início da Quaresma» – e foi assim que
concluiu –, «peçamos ao Senhor que nos ensine um pouco este estilo cristão de serviço, de alegria, de aniquilamento de nós mesmos e de fecundidade com Ele, como
Ele a quer».
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or ocasião da festa da Páscoa judaica, Jesus vai
a Jerusalém. E quando chega ao Templo, não
encontra fiéis à procura de Deus, mas pessoas
que fazem negócios: os comerciantes de animais para a
oferta dos sacrifícios; os cambistas que trocavam moedas «impuras», nas quais havia a imagem do imperador,
por moedas aprovadas pela autoridade religiosa para
pagar a taxa anual do Templo. O que encontramos quando vamos aos nossos templos? Deixo-vos esta pergunta.
O comércio indigno, fonte de grandes lucros, provoca
a enérgica reação de Jesus. Ele derruba as mesas, lança
ao chão todo o dinheiro e afasta os comerciantes, dizendo-lhes: «Não façais da casa do meu Pai um mercado!»
(Jo 2,6)
Esta expressão não diz respeito unicamente ao comércio que se praticava nos pátios do Templo. Refere-se
sobretudo a um tipo de religiosidade. O gesto de Jesus
é de «limpeza», de purificação, e a atitude que Ele repudia pode ser encontrada nos textos proféticos, segundo
os quais não é do agrado de Deus o culto exterior, feito de sacrifícios materiais e fundamentado em interesses pessoais (cf. Is 1,11-17; Jr 7,2-11). Este gesto é uma
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exortação ao culto autêntico, à correspondência entre liturgia e vida; uma evocação válida para todas as épocas,
e também hoje para nós. Correspondência entre liturgia e vida. A liturgia não é algo estranho, lá, distante,
e enquanto celebro, penso também em muitas realidades, ou recito o rosário. Não! Existe uma correspondência na celebração litúrgica, que depois transfiro para a
minha vida; e nisto devemos continuar em frente, pois
ainda é necessário percorrer um longo caminho.
A Constituição conciliar Sacrosanctum Concilium define a liturgia como «a primeira e indispensável fonte da
qual os fiéis podem haurir o espírito genuinamente cristão» (n.º 14). Isto significa corroborar o vínculo essencial
que une a vida do discípulo de Jesus e o culto litúrgico.
Não se trata, antes de tudo, de uma doutrina que deve
ser entendida, nem de um rito a cumprir; sem dúvida,
é também isto, mas de outra maneira, de um modo essencialmente diverso: é um manancial de vida e de luz
para o nosso caminho de fé.
Por conseguinte, a Igreja chama-nos a levar e a promover uma vida litúrgica genuína, a fim de que possa existir
sintonia entre aquilo que a liturgia celebra e o que nós
vivemos na nossa existência. Trata-se de manifestar na
nossa vida o que recebemos mediante a fé e aquilo que
aqui celebramos (cf. Sacrosanctum Concilium, n.º 10).
O discípulo de Jesus não vai à igreja somente para
observar um preceito, para se sentir bem com um
Deus que depois não deve «incomodar» demais. «Mas
eu, Senhor, vou à igreja todos os domingos, cumpro...
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Tu não Te intrometas na minha vida, não me incomodes!» Esta é a atitude de muitos católicos. O discípulo de
Jesus vai à igreja para se encontrar com o Senhor e para
encontrar na sua graça presente nos sacramentos a força
para pensar e agir em sintonia com o Evangelho. Por
isso, não podemos ter e «encobrir», com orações e práticas de devoção, comportamentos contrários às exigências da justiça, da honestidade ou da caridade em relação
ao próximo. Não podemos substituir com «homenagens
religiosas» o que é devido ao próximo, adiando uma conversão autêntica. O culto, as celebrações litúrgicas são
o âmbito privilegiado para ouvir a voz do Senhor, que
orienta pelo caminho da retidão e da perfeição cristã.
Trata-se de percorrer um itinerário de conversão e de
penitência, para eliminar da nossa vida as escórias do
pecado, como fez Jesus, purificando o Templo de interesses mesquinhos. E a Quaresma é o tempo favorável para
tudo isto, é o tempo da renovação interior, da remissão
dos pecados, o tempo em que somos chamados a descobrir de novo o sacramento da Penitência e da Reconciliação, que nos faz passar das trevas do pecado para
a luz da graça e da amizade com Jesus. Não podemos
esquecer o grande vigor que este sacramento tem para
a vida cristã: ele leva-nos a crescer na união com Deus,
fazendo-nos recuperar a alegria perdida e experimentar
a consolação de nos sentirmos acolhidos pessoalmente
pelo abraço misericordioso de Deus.
Homilia, III Domingo de Quaresma,
sábado, 7 de março de 2015
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sta pode ser uma boa pergunta no centro da
Quaresma: Jesus pode ter confiança em mim?
Jesus pode confiar em mim, ou tenho duas caras? Mostro-me católico, próximo da Igreja, e depois
vivo como um pagão? «Mas Jesus não sabe, ninguém
lho vai contar.» Ele sabe. «Ele não precisava que alguém
desse testemunho; com efeito, conhece o que há no
homem.» Jesus conhece tudo o que está dentro do nosso
coração: nós não podemos enganar Jesus. Não podemos,
diante d’Ele, fazer de conta que somos santos e fechar
os olhos, fazer assim, e depois levar uma vida que não é
como Ele quer. E Ele sabe-o. Todos sabemos o nome que
Jesus dava às pessoas com duas caras: hipócritas.
Neste dia, far-nos-á bem entrar no nosso coração e
olhar para Jesus. Dizer-Lhe: «Senhor, repara, há coisas
boas, mas há também coisas más. Jesus, confias em mim?
Sou pecador...» Isto não assusta Jesus. Se Tu lhe dizes:
«Sou um pecador», não Se assusta. A Ele, o que O afasta
é ter duas caras: mostrar-se justo para cobrir o pecado
escondido. «Mas vou à igreja, todos os domingos, e eu...»
Sim, podemos dizer tudo isto. Mas se o teu coração não
é justo, se tu não fizeres justiça, se não amares aqueles
que precisam do amor, se não viveres segundo o espírito
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das Bem-Aventuranças, não és católico. És hipócrita.
Primeiro: Jesus pode confiar em mim? Perguntemos-Lhe
na oração: Senhor, confias em mim?
Segundo, o gesto. Quando entramos no nosso coração, encontramos coisas erradas, que não estão certas,
como Jesus encontrou no Templo aquela imundície do
comércio, dos negociantes. Também dentro de nós há
sujidades, pecados de egoísmo, soberba, orgulho, cupidez, inveja, ciúmes... tantos pecados!
Podemos também continuar o diálogo com Jesus:
«Jesus, confias em mim? Quero que confies em mim. Então eu abro-Te a porta, limpa a minha alma.» E peçamos
ao Senhor que, assim como foi limpar o Templo, venha
limpar a alma. E imaginamos que Ele vem com um chicote de cordas... Não, com ele não limpa a alma! Vós
sabeis qual é o chicote de Jesus para limpar a nossa alma?
A misericórdia. Abri o coração à misericórdia de Jesus!
Dizei: «Jesus, olha quanta sujidade! Vem, limpa. Limpa
com a tua misericórdia, com as tuas doces palavras; limpa com as tuas carícias.» E se abrirmos o nosso coração à
misericórdia de Jesus, para que limpe o nosso coração, a
nossa alma, Jesus confiará em nós.
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sacramento da Reconciliação permite que nos
aproximemos com confiança do Pai para ter a
certeza do seu perdão. Ele é deveras «rico em
misericórdia» e difunde-a em abundância sobre quantos
a Ele recorrem com coração sincero.
Contudo, estar aqui para experimentar o seu amor
é em primeiro lugar fruto da sua graça. Como nos recordou o Apóstolo Paulo, Deus nunca deixa de mostrar
a riqueza da sua misericórdia no decorrer dos séculos.
A transformação do coração que nos leva a confessar os
nossos pecados é «dom de Deus». Sozinhos não somos
capazes. Poder confessar os nossos pecados é um dom
de Deus, é uma dádiva, é, «obra Sua» (cf. Ef 2,8-10). Por
conseguinte, ser tocados com ternura pela sua mão e
plasmados pela sua graça permite que nos aproximemos
do sacerdote sem recear pelas nossas culpas, mas com a
certeza de sermos por ele acolhidos em nome de Deus,
e compreendidos não obstante as nossas misérias; e também que nos aproximemos sem um advogado defensor:
temos um só, que deu a sua vida pelos nossos pecados!
É Ele que, com o Pai, nos defende sempre. Ao sair do
confessionário, sentiremos a sua força, que volta a dar
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vida e restitui o entusiasmo da fé. Depois da confissão,
renascemos.
O Evangelho que ouvimos (cf. Lc 7,36-50) abre-nos
um caminho de esperança e de conforto. É bom sentir
sobre nós o mesmo olhar compassivo de Jesus, assim
como o sentiu a mulher pecadora na casa do fariseu.
Neste excerto repetem-se com frequência duas palavras:
amor e juízo.
Há o amor da mulher pecadora que se humilha diante
do Senhor; mas ainda antes há o amor misericordioso de
Jesus por ela, que a estimula a aproximar-se. O seu choro
de arrependimento e de alegria lava os pés do Mestre,
e os seus cabelos enxugam-nos com gratidão; os beijos
são expressão do seu afeto puro; e o perfume que deitou
com abundância confirma quanto Ele é precioso aos seus
olhos. Cada gesto desta mulher fala de amor e exprime o
seu desejo de ter uma certeza inabalável na sua vida: ser
perdoada. Esta certeza é uma boa certeza! E Jesus dá-lhe
esta certeza: acolhendo-a, demonstra-lhe o amor de Deus
por ela, precisamente por ela, uma pecadora pública!
O amor e o perdão são simultâneos: Deus perdoa-lhe
muito, perdoa-lhe tudo, porque «amou muito» (Lc 7,
47); e ela adora Jesus porque sente que n’Ele há misericórdia e não condenação. Sente que Jesus a compreende
com amor, a ela, que é uma pecadora. Graças a Jesus,
Deus esquece os seus muitos pecados, não os recorda
mais (cf. Is 43,25). Porque também isto é verdade: quando Deus perdoa, esquece. É grande o perdão de Deus!
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Agora começa para ela uma nova fase; renasceu no amor
e numa vida nova.
Esta mulher encontrou deveras o Senhor. No silêncio,
abriu-lhe o seu coração; na dor, mostrou-lhe o arrependimento pelos seus pecados; com o seu choro, apelou à
sua bondade divina para receber o perdão. Para ela, não
haverá juízo algum a não ser o que vem de Deus, e este
é o juízo da misericórdia. O protagonista deste encontro
é certamente o amor que vai além da justiça.
Ao contrário, Simão, o dono de casa, o fariseu, não
consegue encontrar o caminho do amor. Tudo é calculado,
refletido... Permanece firme no limiar da formalidade.
Isto é mau, o amor formal, não se compreende. Não é
capaz de dar o passo seguinte para ir ao encontro de
Jesus que o leva à salvação. Simão limitou-se a convidar Jesus para almoçar, mas não O recebeu deveras. Nos
seus pensamentos invoca apenas a justiça e fazendo assim erra. O seu juízo sobre a mulher afasta-o da verdade
e nem sequer lhe permite compreender quem é o seu
hóspede. Deteve-se à tona – na formalidade –, não foi
capaz de ver no coração. Diante da parábola de Jesus e da
pergunta sobre qual foi o servo que mais amou, o fariseu
responde corretamente: «Aquele a quem perdoou mais.»
E Jesus não deixa de lhe fazer observar: «Julgaste bem.»
(Lc 7, 43) Só quando o juízo de Simão se orienta para o
amor, ele é justo.
O chamamento de Jesus leva cada um de nós a nunca
se deter na superfície das coisas, sobretudo quando estamos diante de uma pessoa. Somos chamados a olhar
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para além, a fixar o coração para ver de quanta generosidade cada um é capaz. Ninguém pode ser excluído da
misericórdia de Deus; todos conhecem o caminho para
aceder a ela, e a Igreja é a casa que acolhe todos e não rejeita ninguém. As suas portas permanecem abertas, para
que quantos são tocados pela graça possam encontrar
a certeza do perdão. Quanto maior for o pecado, maior
deve ser o amor que a Igreja manifesta em relação àqueles que se convertem. Com quanto amor Jesus olha para
nós! Com quanto amor cura o nosso coração pecador!
Nunca se assusta com os nossos pecados. Pensemos no
filho pródigo que, quando decide voltar para o pai, pensa
no que lhe deve dizer, mas o pai não o deixa falar, abraça-o (cf. Lc 15,17-24). Assim faz Jesus connosco. «Pai,
cometi tantos pecados...» – «Mas Ele ficará contente se
tu fores: abraça-te com tanto amor! Não tenhas receio.»
Queridos irmãos e irmãs, pensei muitas vezes no
modo como a Igreja pode tornar mais evidente a sua
missão de ser testemunha da misericórdia. É um caminho que começa com uma conversão espiritual; e devemos percorrer este caminho. Por isso, decidi proclamar
um Jubileu extraordinário que tenha no seu centro a misericórdia de Deus. Será um Ano Santo da Misericórdia.
Queremos vivê-lo à luz da palavra do Senhor: «Sede misericordiosos como o Pai.» (Cf. Lc 6,36) E isto sobretudo
para os confessores! Muita misericórdia!
Estou certo de que toda a Igreja, que tem tanta necessidade de receber misericórdia, porque somos pecadores,
poderá encontrar neste Jubileu a alegria para redescobrir
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e tornar fecunda a misericórdia de Deus, com a qual
cada um de nós está chamado a dar conforto a todos os
homens e mulheres do nosso tempo. Não nos esqueçamos de que Deus perdoa tudo, e Deus perdoa sempre.
Não nos cansemos de pedir perdão. Desde já confiamos
este ano à Mãe da Misericórdia, para que dirija para nós
o seu olhar e vele sobre o nosso caminho: o nosso caminho penitencial, o nosso caminho com o coração aberto,
durante um ano, para receber a indulgência de Deus,
para receber a misericórdia de Deus.
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Homilia, Basílica Vaticana,
Sexta-feira da III Semana da Quaresma, 13 de março de 2015
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o período da Quaresma, a Igreja, em nome
de Deus, renova o apelo à conversão. É a
chamada a mudar de vida. Converter-se não
é questão de um momento ou de um período do ano,
é compromisso que dura toda a vida. Quem de nós pode
presumir que não é pecador? Ninguém. Todos o somos.
O Apóstolo João escreve: «Se afirmarmos que estamos
sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade
não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele
é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de qualquer injustiça.» (1Jo 1,8-9). É o que acontece
também nesta celebração e em toda esta jornada penitencial. A Palavra de Deus que ouvimos introduz-nos
em dois elementos essenciais da vida cristã.
O primeiro: Revestir-nos do homem novo. O homem
novo, «criado segundo Deus» (Ef 4,24), nasce no Batismo, onde se recebe a própria vida de Deus, que nos
torna seus filhos e nos incorpora a Cristo e à sua Igreja.
Esta vida permite que olhemos para a realidade com um
olhar diverso, deixando de estar distraídos pelas coisas
que não contam e não podem durar por muito tempo,
pelas coisas que acabam com o tempo. Por isto somos
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chamados a abandonar os comportamentos do pecado
e a fixar o olhar no essencial: «O homem vale mais por
aquilo que é do que por aquilo que tem.» (Gaudium et
spes, n.º 35) Eis a diferença entre a vida deformada pelo
pecado e a que é iluminada pela graça. Do coração do
homem renovado segundo Deus provêm os comportamentos bons: falar sempre com verdade e evitar toda a
mentira; não roubar, mas antes partilhar com os outros o
que se possui, sobretudo com quem está em necessidade;
não ceder à ira, ao rancor e à vingança, mas ser mansos,
magnânimos e prontos ao perdão; não cair na difamação
que arruína a boa fama das pessoas, mas olhar mais para
o lado positivo de cada um. Trata-se de nos revestirmos
do homem novo com estas atitudes novas.
O segundo elemento: Permanecer no amor. O amor de
Jesus Cristo dura para sempre, nunca terá fim porque é
a própria vida de Deus. Este amor vence o pecado e dá
a força para se reerguer e recomeçar, porque com o perdão o coração se renova e rejuvenesce. Todos o sabemos:
o nosso Pai nunca Se cansa de amar e os seus olhos não
se cansam de olhar para o caminho de casa, para ver se
o filho que foi embora e se perdeu regressa. Podemos
falar na esperança de Deus: o nosso Pai espera-nos sempre, não só nos deixa a porta aberta, mas espera-nos. Ele
está envolvido neste esperar os filhos. E este Pai nunca
Se cansa nem sequer de amar o outro filho que, apesar
de estar sempre em casa com Ele, não participa da sua
misericórdia, da sua compaixão. Deus não está só na origem do amor, mas em Jesus Cristo chama-nos a imitar o
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seu mesmo modo de amar: «Assim como Eu vos amei,
amai-vos também vós uns aos outros.» (Jo 13,34) Na
medida em que os cristãos vivem este amor, tornam-se
no mundo discípulos credíveis de Cristo. O amor não
pode suportar ficar fechado em si mesmo. Pela sua natureza é aberto, difunde-se e é fecundo, gera sempre novo
amor.
Quem experimenta a misericórdia divina, é estimulado a tornar-se artífice de misericórdia entre os homens
e os pobres. Nestes «irmãos mais pequeninos» Jesus espera-nos (cf. Mt 25,40); recebamos misericórdia e dêmos misericórdia! Vamos ao seu encontro e celebremos
a Páscoa na alegria de Deus!
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Homilia, Basílica Vaticana,
Sexta-feira da III Semana da Quaresma, 28 de março de 2014
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palavra do Senhor, ontem como hoje, provoca
sempre uma divisão: a palavra de Deus divide, sempre! Provoca uma divisão entre quem a
aceita e quem a rejeita. Às vezes, acende-se um contraste
interior também no nosso coração; isto acontece quando
nos apercebemos do fascínio, da beleza e da verdade das
palavras de Jesus, mas ao mesmo tempo as rejeitamos
porque nos põem em questão, nos põem em dificuldade
e nos custa demasiado observá-las.
A palavra de Cristo é poderosa: não existe o poder do
mundo, mas o de Deus, que é forte na humildade, também na fragilidade. O seu poder é o amor: é o poder da
palavra de Deus! Um amor que não conhece confins, que
nos faz amar os outros antes de nós mesmos. A palavra
de Jesus, o Evangelho sagrado, ensina que os verdadeiros bem-aventurados são os pobres de espírito, os não
violentos, os mansos, os artífices de paz e justiça. Esta é
a força que transforma o mundo! Esta é a palavra que dá
força e é capaz de mudar o mundo. Não há outro caminho para transformar o mundo.
A palavra de Cristo quer chegar a todos, em particular
a quantos vivem nas periferias da existência, para que
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encontrem n’Ele o centro da própria vida e a fonte
da esperança. E nós, que obtivemos a graça de receber
esta Palavra de Vida – é uma graça receber a palavra de
Deus! – somos chamados a ir, a sair dos nossos quintais e, com ardor de coração, anunciar a todos a misericórdia, a ternura, a amizade de Deus: esta missão diz
respeito a todos, mas de modo especial a vós, sacerdotes. Anunciar a misericórdia, o perdão, a paz, a alegria
nos sacramentos e na escuta. Que o povo de Deus possa
encontrar em vós homens misericordiosos como Jesus.
Ao mesmo tempo, que cada paróquia e realidade eclesial
se torne santuário para quantos procuram Deus e casa
acolhedora para os pobres, os idosos e necessitados. Sair
e acolher: assim pulsa o coração da mãe Igreja e de todos
os seus filhos. Vai, acolhe! Vai, procura! Vai, leva amor,
misericórdia e ternura.
Quando os corações se abrem ao Evangelho, o mundo
começa a mudar e a humanidade ressurge! Se acolhermos e vivermos diariamente a Palavra de Jesus, ressurgiremos com Ele.
A Quaresma que estamos a viver faz ressoar esta mensagem na Igreja enquanto caminhamos para a Páscoa:
em todo o povo de Deus reacende-se a esperança de ressurgir com Cristo, nosso Salvador. Que não seja vã a graça desta Páscoa para o Povo de Deus desta cidade! Que
a graça da Ressurreição seja recebida por cada um de vós,
a fim de que Nápoles fique cheia da esperança de Cristo
Senhor! A esperança: «Espaço à esperança», diz o lema
desta visita. Digo-o a todos, de modo particular aos
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jovens: abri-vos ao poder de Jesus Ressuscitado e produzireis frutos de vida nova: frutos de partilha, de reconciliação, de serviço, de fraternidade. Deixai-vos abranger,
abraçar, pela sua misericórdia, pela misericórdia de
Jesus, a misericórdia que só Ele nos dá.
Não cedais ao fascínio dos lucros fáceis nem das rendas desonestas: isto é pão para hoje mas fome para amanhã. Não vos dá nada! Reagi com firmeza às organizações
que exploram e corrompem os jovens, os pobres e os
débeis, com o cínico comércio da droga e outros crimes.
Não vos deixeis roubar a esperança! Não deixeis que a
vossa juventude seja explorada por estas pessoas! Aos
criminosos e a todos os seus cúmplices eu repito hoje,
humildemente, como irmão: convertei-vos ao amor e à
justiça! Deixai-vos envolver pela misericórdia de Deus!
Estai conscientes de que Jesus vos procura para vos
abraçar, beijar e amar mais. Com a graça de Deus, que
perdoa tudo e sempre, é possível voltar a uma vida
honesta.
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Homilia, Nápoles,
Sábado da IV Semana da Quaresma, 21 de março de 2015
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cristão que pensa poder ser salvo sozinho
«é um hipócrita», um «cristão disfarçado».
A Quaresma é o tempo oportuno para mudar
de vida e para nos aproximarmos de Jesus pedindo perdão, arrependidos e prontos para testemunhar a sua luz
ocupando-nos com os necessitados. Uma nova reflexão
quaresmal foi proposta na manhã de terça-feira 18 de
março, pelo Papa Francisco, na Missa celebrada em Santa Marta.
«Esta Quaresma» – assim introduziu a homilia – «é
um tempo para nos aproximarmos mais do Senhor.»
De resto, explicou, é a própria palavra quem o diz, porque Quaresma significa conversão. É mesmo um convite à conversão, notou referindo-se ao texto de Isaías
(1,10.16-20), com que «começa a primeira leitura de
hoje. De facto, o Senhor chama à conversão; e curiosamente chama duas cidades pecadoras», Sodoma e Gomorra, às quais dirige o convite: «Convertei-vos, mudai
de vida, aproximai-vos do Senhor.» Este, explicou, «é o
convite da Quaresma: são quarenta dias para nos aproximarmos do Senhor, para ficarmos mais perto d’Ele.
Porque todos nós precisamos mudar de vida.» E é inútil dizer: «Mas padre, eu não sou assim tão pecador...»,
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porque «todos temos dentro de nós alguma coisa e se
olhamos para a nossa alma, encontramos alguma coisa
que não vai bem, todos».
A Quaresma, portanto, «convida-nos a ajustar-nos
mais, a sistematizar melhor a nossa vida», precisou o
Pontífice. É mesmo isto o que nos leva a aproximar-nos
do Senhor. Ele está pronto a perdoar.
A este propósito, o Papa citou ainda as palavras da
primeira leitura: «Mesmo que os vossos pecados sejam
como o escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve.»
E continuou: «“Eu mudo-te a alma”: isto é o que Jesus
nos diz. E o que nos pede? Aproxima-te. Aproximar-se
d’Ele. Ele é Pai; espera-nos para nos perdoar. E dá-nos
um conselho: “Não sejais como os hipócritas.”» Para o
explicar, o Papa Francisco fez depois referência ao texto
do Evangelho de São Mateus (23,1-12) antes proclamado: «Lemo-lo no Evangelho: este tipo de aproximação,
o Senhor não o quer. Ele quer uma aproximação sincera, verdadeira. Mas o que é que fazem os hipócritas?
Só aparências. Têm aparências de bons. Aparecem com
um rosto de santinhos, rezam com os olhos fixos no céu,
fazendo-se ver, sentem-se mais justos do que os outros,
desprezam os outros.» E gabam-se de ser bons católicos,
porque são conhecidos como benfeitores, tanto bispos
como cardeais.
«Esta é» – sublinhou – «a hipocrisia. E o Senhor diz
não», porque ninguém se deve sentir justo no seu juízo
pessoal. «Todos precisamos de ser justificados» – repetiu
o bispo de Roma –, «e o único que nos justifica é Jesus
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Cristo. Por isso devemos aproximar-nos: para não sermos cristãos de aparências.» Quando a aparência acaba, «vê-se a realidade, e estes não são cristãos. Qual é a
pedra de comparação? Diz-no-lo o Senhor na primeira
leitura: «Lavai-vos, purificai-vos, afastai dos meus olhos
as vossas más ações. Cessai de fazer o mal e aprendei a
fazer o bem.» Este, repetiu, é o convite.
Mas «qual é o sinal de que nos encontramos no bom
caminho? A Escritura di-no-lo sempre: defender o oprimido, prestar cuidados ao próximo, ao doente, ao pobre,
ao que tem necessidades, ao ignorante. Esta é a pedra
de comparação.» E ainda: «Os hipócritas não podem fazer isto, porque estão tão cheios de si mesmos que estão
cegos quando olham os outros.» Mas «quando um caminha um pouco e se aproxima do Senhor, a luz do Pai faz
ver estas coisas e vai ajudar os irmãos. E este é o sinal da
conversão.»
De certo, acrescentou, esta «não é toda a conversão;
porque esta» – explicou – «é o encontro com Jesus Cristo. Mas o sinal que nós estamos com Jesus é precisamente este: cuidar dos irmãos, dos mais pobres, dos doentes
como o Senhor nos ensina no Evangelho.»
Portanto, a Quaresma serve para «mudar a nossa vida,
para ajustar a vida, para nos aproximarmos do Senhor»,
ao passo que a hipocrisia é «o sinal de que nós andamos
longe do Senhor». O hipócrita «salva-se a si mesmo, pelo
menos é o que pensa» continuou o Santo Padre; mas o
sinal de que nos aproximamos do Senhor com espírito
de penitência e de perdão «é começar a ter cuidado dos
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irmãos necessitados». Daqui a conclusão: «O Senhor nos
dê a todos luz e coragem: luz para conhecer o que se passa dentro de nós e coragem para nos converter, para nos
aproximarmos do Senhor. É bom ficar perto do Senhor.»
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Meditação matutina, Casa Santa Marta,
Terça-feira da IV Semana da Quaresma, 18 de março de 2014
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de abrir «a porta da esperança que nem sequer vemos» e restituir o seu nome a quem
o perdeu por ter confiado somente em si e nas forças
humanas. Esta palavra é «Pai» e deve ser pronunciada
com a certeza de sentir a voz de Deus que nos responde
chamando-nos «filho». É uma meditação quaresmal que
lembra a essencialidade da fé proposta pelo Papa Francisco na Missa celebrada quinta-feira de 20 de março na
capela da Casa Santa Marta.
O convite a «confiar sempre no Senhor» vem, como
disse o Pontífice na homilia, dos textos da liturgia. De
facto «a primeira leitura de hoje (Jr 17,5-10) começa
com uma maldição: “Maldito o homem que confia no
homem.”» Também «noutros excertos da Bíblia se encontra a mesma maldição, talvez com outras palavras»,
como por exemplo: «Maldito o homem que confia em si
mesmo.» Vem sempre definida «maldita a pessoa» que
apenas confia nas suas forças, «porque traz com ela uma
maldição».
Ao contrário, continuou o Pontífice sublinhando
«a contraposição», é «abençoado o homem que confia
no Senhor», porque – como se lê na Escritura – «é como

62 | Papa Francisco

O

fe

rta

PA

U

LU

S

Ed

ito

ra

uma árvore plantada ao longo de um rio, que estende
suas raízes pela corrente; não teme quando chega o calor,
as suas folhas permanecem verdes, num ano de secura
não se preocupa, nem deixa de produzir frutos».
Precisamente «esta imagem» – explicou – «faz-nos
pensar naquelas palavras de Jesus sobre a casa: é feliz o
homem que edifica a sua casa sobre a rocha, com segurança. Ao contrário, é infeliz o que edifica sobre a areia:
não tem consistência.» Portanto, «a palavra de Deus
ensina-nos hoje que somente no Senhor está segura a
nossa confiança: outras confianças não servem, não nos
salvam, não nos dão vida, não nos dão alegria». Pelo
contrário, o que «elas nos dão é morte e secura».
É um ensinamento claro que nos encontra a todos
de acordo, sublinhou o Pontífice. «Mas o problema é
que o nosso coração é infiel», como diz a Escritura.
E assim, ainda que saibamos que errámos, «agrada-nos
confiar em nós mesmos ou confiar naquele amigo ou
confiar naquela boa situação que tenho ou naquela
ideologia», em conformidade com «aquela tendência»
de nós mesmos decidirmos onde colocar «a nossa confiança», com a consequência de «o Senhor ficar um
pouco de parte».
Mas, perguntou o Papa, «porque é maldito o homem
que confia no homem, em si mesmo? Porque» – foi a resposta que deu – «aquela confiança fá-lo olhar somente
para si mesmo; fecha-o em si mesmo, sem horizontes,
sem portas abertas, sem janelas.» Acaba assim por ser
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«um homem fechado em si mesmo» e «não terá salvação», porque «não se pode salvar a si mesmo».
O Pontífice fez depois referência à passagem evangélica de São Lucas (16,19-31), que narra a história de «um
homem rico que tudo tinha, vestia roupas de púrpura,
comia todos os dias grandes banquetes e gozava bem da
vida». E «andava tão contente que nem se apercebia de
que à porta da sua casa, cheio de chagas, havia um certo
Lázaro: um pobre, um sem-abrigo, e como bom mendigo que era, tinha cães». Lázaro «vivia ali, cheio de fome,
e comia apenas o que caía da mesa do rico: as migalhas».
E, acrescentou, «talvez quando Jesus contava isto, estaria a lembrar-se da cananeia, daquela mulher que pediu uma esmolinha de saúde para a filha: somente pedia
umas migalhas», isso que se dá aos cachorrinhos.
Este texto evangélico, disse o Santo Padre, propõe uma
reflexão: «Nós sabemos o nome do mendigo: chamava-se
Lázaro. Mas como se chamava o homem rico? Não tem
nome!» «Esta, precisamente, é a maldição mais forte»
para a pessoa que «confia em si mesma ou nas forças ou
nas possibilidades dos homens e não em Deus: perder o
nome!» Tanto assim é que à pergunta «como te chamas?»
responde não pelo nome, mas «pelo número da conta no
banco tal», ou então indicando «as muitas propriedades,
casas» ou «as coisas, os ídolos».
E «olhando para estas duas pessoas» propostas pelo
Evangelho – «o pobre que tem um nome e confia no
Senhor e o rico que perdeu o seu nome e que confia em
si mesmo» –, nós «dizemos: é verdade, devemos confiar
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no Senhor!» Mas ao contrário «todos nós temos esta
fraqueza, esta fragilidade de pôr as nossas esperanças
somente em nós mesmos ou nos amigos ou nas possibilidades humanas. E esquecemo-nos do Senhor».
É uma atitude que nos leva para longe do Senhor, «pelo
caminho da infelicidade», exatamente como o rico do
Evangelho que «ao fim e ao cabo é um infeliz, porque
se condenou a si mesmo». E este é, pois, o significado
autêntico da expressão bíblica: «Feliz daquele que confia
no Senhor; maldito o que confia em si mesmo ou nas
possibilidades humanas.»
Trata-se de uma meditação particularmente adaptada à Quaresma, precisou o Papa. Assim «hoje far-nos-á
bem perguntar: Onde ponho a minha confiança? É no
Senhor ou então sou um pagão que confio nas coisas,
nos ídolos que arranjei? Ainda tenho um nome ou já
comecei a perder o nome e me chamo “eu”?», com todas
as várias declinações: «Eu, comigo, para mim, somente
eu: sempre no egoísmo, eu!» Isto, repetiu, é um modo de
viver que decerto «não nos dá salvação».
Referindo-se ainda ao Evangelho, o Papa Francisco
indicou que, apesar de tudo, «existe uma porta de esperança para todos aqueles que se enraizaram na confiança
no homem ou em si mesmos, que perderam o nome».
Porque «no fim, no final, há sempre uma possibilidade».
E testemunha-o aquele rico que, «quando se apercebeu
de que perdeu o nome, também perdera tudo, levanta os
olhos e diz uma única palavra: “Pai!” A resposta de Deus
é uma só palavra: “Filho!”» E assim é para todos os que
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na vida têm em vista «ter confiança no homem, em si
mesmos, acabando por perder o nome, por perder a sua
dignidade: há ainda a possibilidade de dizer esta palavra
que é mais mágica, e é mais forte: “Pai!”» E sabemos que
«Ele está sempre à nossa espera para abrir uma porta
que nós não vemos. E dir-nos-á: “Filho!”»
Em conclusão, o Pontífice pediu «ao Senhor a graça
de dar a todos nós a sabedoria de ter confiança somente n’Ele e não nas coisas, nas forças humanas: somente
n’Ele». E a quem perder esta confiança, Deus conceda
«pelo menos a luz» de reconhecer e de pronunciar «esta
palavra que salva, que abre uma porta e lhe faz ouvir a
voz do Pai que lhe diz: filho».
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Meditação matutina, Casa Santa Marta,
Quinta-feira da IV Semana da Quaresma, 20 de março de 2014
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odos nós temos dentro de nós algumas zonas,
algumas partes do nosso coração, que não estão
vivas, que estão um pouco mortas; e alguns têm
mortas tantas partes do coração, uma verdadeira necrose espiritual! E nós, quando estamos nesta situação,
apercebemo-nos, temos vontade de sair dela, mas não
podemos. Só o poder de Jesus é capaz de nos ajudar a
sair destas zonas mortas do coração, destes túmulos de
pecado, que todos nós temos. Todos somos pecadores!
Mas se estivermos muito apegados a estes sepulcros e os
conservamos dentro de nós e não quisermos que todo
o nosso coração ressurja para a vida, tornamo-nos corruptos e a nossa alma começa a emanar, como diz Marta,
«mau cheiro» (Jo 11,39), o cheiro de pessoa que é apegada ao pecado. E a Quaresma é um pouco para isto.
Para que todos, que somos pecadores, não acabemos
apegados ao pecado, mas possamos sentir o que Jesus
disse a Lázaro: «Bradou em alta voz: “Lázaro, sai para
fora.”» (Jo 11,43)
Neste dia, convido-vos a pensar nisto por um momento, em silêncio, aqui: Onde está a minha necrose
interior?» Onde está a parte morta da minha alma?
Onde está o meu túmulo? Pensai, um minuto, todos em
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silêncio. Pensemos: Qual é aquela parte do coração que
se pode corromper, porque estou apegado aos pecados
ou ao pecado ou a alguns pecados? E tirar a pedra, tirar
a pedra da vergonha e deixar que o Senhor nos diga,
como disse a Lázaro: «Sai para fora!» Para que toda a
nossa alma seja curada, ressuscite para o amor de Jesus,
para a força de Jesus. Ele é capaz de nos perdoar. Todos
precisamos disto! Todos. Todos somos pecadores, mas
devemos estar atentos a não nos tornarmos corruptos.
Pecadores somo-lo, mas Ele perdoa-nos. Sentimos aquela voz de Jesus que, com o poder de Deus, nos diz: «Sai
para fora! Sai daquele túmulo que tens dentro. Sai. Eu
dou-te a vida, Eu torno-te feliz, abençoo-te, Eu quero-te
para Mim.»

O

fe

rta

PA

U

Homilia, V Domingo da Quaresma,
6 de abril de 2014
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Jo 8,1). Depois, foi de novo para o Templo,
e todo o povo ia ter com Ele (cf. v. 2): Jesus no meio do
povo. E, no fim, deixaram-n’O sozinho com a mulher
(cf. v. 9). Esta solidão de Jesus é uma solidão fecunda:
tanto a da oração com o Pai, como a solidão tão bela – é
precisamente a mensagem da Igreja, neste dia – da sua
misericórdia com esta mulher.
Mas, entre o povo, também havia diferenças: aparece o
povo inteiro que ia ter com Ele e Ele sentou-Se e pôs-Se
a ensiná-lo: o povo que queria ouvir as palavras de Jesus,
o povo de coração aberto, necessitado da Palavra de
Deus. E temos outros, que não ouviam nada, não podiam
ouvir: eram aqueles que acompanhavam aquela mulher:
Ouve, Mestre! Esta mulher é uma daquelas que... Com
este tipo de mulher, devemos fazer o que nos prescreveu
Moisés (cf. vv. 4-5).
Penso que nós também somos este povo que, por um
lado, quer ouvir Jesus, mas, por outro, às vezes agrada-nos malhar nos outros, condenar os outros. Ora,
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a mensagem de Jesus é sempre a mesma: a misericórdia.
A meu ver – humildemente o afirmo –, é a mensagem
mais forte do Senhor: a misericórdia. Ele próprio o disse:
Eu não vim para os justos; os justos justificam-se sozinhos – alto lá, bendito Senhor! Se Tu o podes fazer, eu
não posso! – Sim, mas eles acreditam que o podem fazer.
Eu vim para os pecadores (cf. Mc 2,17).
Pensai nas críticas que Lhe fizeram, depois de chamar
Mateus: Ele convive com os pecadores! (Cf. Mc 2,16)
Sim, Ele veio para nós, se nos reconhecermos pecadores; mas, se formos como aquele fariseu à frente do altar
– «eu Vos dou graças, Senhor, por não ser como o resto
dos homens, nem como aquele que está ali à porta, como
aquele publicano…» (cf. Lc 18,11-12) – não conhecemos
o coração do Senhor e nunca teremos a alegria de sentir
esta misericórdia! Não é fácil entregar-se à misericórdia
de Deus, porque se trata de um abismo incompreensível. Mas devemos fazê-lo! «Oh padre, se conhecesses
a minha vida, não me falarias assim!» «Porquê? Que fizeste?» «Oh, fi-las grandes e graves!» «Melhor! Vai ter
com Jesus; Ele gosta que Lhe contes essas coisas!» Ele
esquece; Ele tem uma capacidade especial de esquecer.
Esquece, beija-te, abraça-te e apenas te diz: «Também
Eu não te condeno! Vai, e doravante não tornes a pecar.»
(Jo 8,11) Este é o único conselho que te dá. Passado
um mês, estamos nas mesmas condições... Voltemos
ao Senhor! O Senhor nunca Se cansa de perdoar, nunca! Somos nós que nos cansamos de Lhe pedir perdão.
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Peçamos a graça de não nos cansarmos de pedir perdão,
porque Ele jamais Se cansa de perdoar. Peçamos esta
graça!
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Homilia, V Domingo da Quaresma,
17 de março de 2013
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Semana Santa
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que quer dizer a Semana Santa para nós?
O que significa seguir Jesus no seu caminho
no Calvário rumo à Cruz e à Ressurreição?
Na sua missão terrena, Jesus percorreu as estradas da
Terra Santa; chamou doze pessoas simples, para que permanecessem com Ele, compartilhassem o seu caminho
e continuassem a sua missão; escolheu-as do meio do
povo cheio de fé nas promessas de Deus. Falou a todos,
sem distinção, aos grandes e aos humildes, ao jovem rico
e à viúva pobre, aos poderosos e os frágeis; levou a misericórdia e o perdão de Deus; curou, confortou e compreendeu; infundiu esperança; levou a todos a presença
do Deus que Se interessa por cada homem e mulher,
como faz um bom pai e uma boa mãe para com cada
um dos seus filhos. Deus não esperou que fôssemos ter
com Ele, mas foi Ele que caminhou ao nosso encontro,
sem cálculos, sem medidas. Deus é assim: Ele dá sempre o primeiro passo, é Ele quem vem ao nosso encontro. Jesus viveu as realidades diárias das pessoas mais
comuns: comoveu-Se diante da multidão que parecia
um rebanho sem pastor; chorou perante o sofrimento de Marta e Maria, devido à morte do irmão Lázaro;
chamou um publicano para ser seu discípulo; sofreu até
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a traição de um amigo. N’Ele, Deus conferiu-nos a certeza de que está connosco, no meio de nós. «As raposas»
– disse Jesus – «têm as suas tocas, e as aves do céu os seus
ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar
a cabeça.» (Mt 8,20) Jesus não tem uma casa porque a
sua casa é o povo, somos nós, a sua missão consiste em
abrir as portas de Deus para todos, em ser a presença de
amor de Deus.
Na Semana Santa, vivemos o ápice deste caminho,
deste desígnio de amor que atravessa toda a história das
relações entre Deus e a humanidade. Jesus entra em Jerusalém para dar o último passo, no qual resume toda
a sua existência: entrega-Se totalmente, nada conserva
para Si, nem sequer a vida. Na Última Ceia, com os seus
amigos, partilha o pão e distribui o cálice «por nós». O
Filho de Deus oferece-Se a nós, entrega nas nossas mãos
o seu Corpo e o seu Sangue para estar sempre connosco,
para habitar no meio de nós. E no Horto das Oliveiras,
como no processo diante de Pilatos, não opõe resistência, entrega-Se; é o Servo sofredor prenunciado por Isaías que se despoja de si mesmo até à morte (cf. Is 53,12).
Jesus não vive este amor que conduz ao sacrifício de
modo passivo ou como um destino fatal; sem dúvida,
não esconde a sua profunda perturbação diante da morte violenta, mas entrega-Se ao Pai com plena confiança.
Jesus entregou-Se voluntariamente à morte para corresponder ao amor de Deus Pai, em união perfeita com a
sua vontade, para demonstrar o seu amor por nós. Na
Cruz, Jesus «amou-me e entregou-Se a Si mesmo por
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mim» (Gl 2,20). Cada um de nós pode dizer: amou-me
e entregou-Se por mim. Cada um pode dizer este «por
mim».
O que significa tudo isto para nós? Significa que este é
também o meu, o teu, o nosso caminho. Viver a Semana
Santa seguindo Jesus não só com a comoção do coração;
viver a Semana Santa seguindo Jesus quer dizer aprender
a sairmos de nós mesmos para ir ao encontro dos outros,
para ir às periferias da existência, sermos os primeiros a
ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos
mais distantes, de quantos estão esquecidos, dos que têm
mais necessidade de compreensão, conforto e ajuda. Há
muita necessidade de levar a presença viva de Jesus misericordioso e rico de amor!
Viver a Semana Santa significa entrar cada vez mais na
lógica de Deus, na lógica da Cruz, que não é em primeiro lugar a da dor e da morte, mas do amor e do dom de
Si que dá vida. Significa entrar na lógica do Evangelho.
Seguir, acompanhar Cristo, permanecer com Ele exige
um «sair», sair. Sairmos de nós mesmos, de um modo
de viver a fé cansado e rotineiro, da tentação de nos fecharmos nos nossos esquemas, que acabam por fechar o
horizonte da obra criativa de Deus. Deus saiu de Si mesmo para vir ao meio de nós, montou a sua tenda entre
nós, para nos trazer a sua misericórdia que salva e dá
esperança. Também nós, se O quisermos seguir e permanecer com Ele, não nos devemos contentar em permanecer no recinto das noventa e nove ovelhas, mas temos de
«sair», procurar com Ele a ovelha tresmalhada, a mais
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distante. Recordai bem: sairmos de nós, como Jesus,
como Deus saiu de si mesmo em Jesus, e Jesus saiu de Si
próprio por todos nós.
Alguém me poderia dizer: «Mas, padre, não tenho
tempo», «tenho muitas coisas para fazer», «é difícil»,
«o que posso fazer com as minhas poucas forças, também com o meu pecado, com tantas coisas?» Muitas
vezes contentamo-nos com algumas preces, com uma
Missa dominical distraída e inconstante, com alguns gestos de caridade, mas não temos esta coragem de «sair»
para anunciar Cristo. Somos um pouco como São Pedro.
Assim que Jesus fala de paixão, morte e ressurreição, de
dom de Si, de amor por todos, o Apóstolo chama-o à
parte e repreende-o. Aquilo que Jesus diz altera os seus
planos, parece inaceitável, põe em dificuldade as seguranças que tinha construído para si, a sua ideia de
Messias. Jesus olha para os discípulos e dirige a Pedro
talvez uma das palavras mais duras dos evangelhos:
«Afasta-te de Mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são de Deus, mas dos homens.» (Mc 8,33)
Deus pensa sempre com misericórdia: não o esqueçais.
Deus pensa sempre com misericórdia: é o Pai misericordioso! Deus pensa como o pai que espera o regresso do
filho e vai ao seu encontro; vê-o chegar, e quando ainda
está longe... Que significa? Que todos os dias ia ver se o
filho voltava para casa: este é o nosso Pai misericordioso. É o sinal que o esperava de coração na varanda da
sua casa. Deus pensa como o samaritano, que não passa
perto do desventurado, comiserando-o ou desviando o
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olhar, mas socorrendo-o sem nada pedir em troca; sem
lhe perguntar se era judeu, pagão, samaritano, rico ou
pobre: nada lhe pergunta. Não lhe pergunta estas coisas,
nada pergunta. Vai em sua ajuda: Deus é assim. Deus
pensa como o pastor que dá a sua vida para defender e
salvar as ovelhas.
A Semana Santa é um tempo de graça que o Senhor
nos concede para abrir as portas do nosso coração, da
nossa vida, das nossas paróquias – que lástima, tantas
paróquias fechadas! –, dos movimentos, das associações,
e «sair» ao encontro dos outros, aproximar-nos para levar a luz e a alegria da nossa fé. Sair sempre! E isto com
amor, e com a ternura de Deus, no respeito e na paciência, conscientes de que nós oferecemos as nossas mãos,
os nossos pés e o nosso coração, mas depois é Deus quem
os guia e torna fecunda cada uma das nossas obras.
Faço votos a todos para que vivais bem estes dias, seguindo o Senhor com coragem, levando em nós mesmos
um raio do seu amor a quantos encontrarmos.
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umilhou-Se a Si mesmo.» (2,8) A humilhação de Jesus. Esta palavra desvenda-nos o estilo de Deus e, consequentemente,
o que deve ser o do cristão: a humildade. Um estilo que
nunca deixará de nos surpreender e pôr em crise: não
chegamos jamais a habituar-nos a um Deus humilde!
Humilhar-se é, antes de mais nada, o estilo de Deus:
Deus humilha-Se para caminhar com o seu povo, para
suportar as suas infidelidades. Isto é evidente quando se
lê a história do Êxodo: que humilhação para o Senhor
ouvir todas aquelas murmurações, aquelas queixas! Embora dirigidas contra Moisés, no fundo eram lançadas
contra Ele, o Pai deles, que os fizera sair da condição de
escravatura e os guiava pelo caminho através do deserto
até à terra da liberdade.
Nesta Semana, a Semana Santa, que nos leva à Páscoa,
caminharemos por esta estrada da humilhação de Jesus.
E só assim será «santa» também para nós!
Ouviremos o desprezo dos chefes do seu povo e as
suas intrigas para O fazerem cair. Assistiremos à traição de Judas, um dos Doze, que O venderá por trinta
denários. Veremos ser preso o Senhor e levado como
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um malfeitor; abandonado pelos discípulos; conduzido
perante o Sinédrio, condenado à morte, flagelado e ultrajado. Ouviremos que Pedro, a «rocha» dos discípulos,
O negará três vezes. Ouviremos os gritos da multidão,
incitada pelos chefes, que pede Barrabás livre e Ele crucificado. Vê-l'O-emos escarnecido pelos soldados, coberto
com um manto de púrpura, coroado de espinhos. E depois, ao longo da via dolorosa e junto da cruz, ouviremos
os insultos do povo e dos chefes, que zombam de Ele ser
Rei e Filho de Deus.
Este é o caminho de Deus, o caminho da humildade.
É a estrada de Jesus; não há outra. E não existe humildade, sem humilhação.
Percorrendo até ao fim esta estrada, o Filho de Deus
assumiu a «forma de servo» (cf. Fl 2,7). Com efeito,
a humildade quer dizer também serviço, significa dar
espaço a Deus despojando-se de si mesmo, «esvaziando-se», como diz a Escritura (v. 7). Esta – esvaziar-se – é a
maior humilhação.
Há outro caminho, contrário ao caminho de Cristo:
o mundanismo. O mundanismo oferece-nos o caminho
da vaidade, do orgulho, do sucesso... É o outro caminho. O maligno propô-lo também a Jesus, durante os
quarenta dias no deserto. Mas Jesus rejeitou-o sem hesitação. E, com Ele, só com a sua graça, com a sua ajuda,
também nós podemos vencer esta tentação da vaidade,
do mundanismo, não só nas grandes ocasiões mas também nas circunstâncias ordinárias da vida.
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Nisto, serve-nos de ajuda e conforto o exemplo de tantos homens e mulheres que cada dia, no silêncio e escondidos, renunciam a si mesmos para servir os outros: um
familiar doente, um idoso sozinho, uma pessoa deficiente, um sem-abrigo...
Pensamos também na humilhação das pessoas que,
pela sua conduta fiel ao Evangelho, são discriminadas e
pagam na própria pele. E pensamos ainda nos nossos irmãos e irmãs perseguidos porque são cristãos, os mártires de hoje (e são tantos): não renegam Jesus e suportam,
com dignidade, insultos e ultrajes. Seguem-n’O pelo seu
caminho. Verdadeiramente, podemos falar de uma «nuvem de testemunhas» (cf. Hb 12,1): os mártires de hoje.
Durante esta semana, emboquemos também nós decididamente esta estrada da humildade, com tanto amor
por Ele, o nosso Senhor e Salvador. Será o amor a guiar-nos e a dar-nos força. E, onde Ele estiver, estaremos também nós (cf. Jo 12,26).
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Homilia no Domingo de Ramos,
Praça de São Pedro, 29 de março de 2015
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Jesus.
Mas esta semana continua com o mistério da morte de
Jesus e da sua ressurreição. Ouvimos a Paixão do Senhor.
Será bom questionarmo-nos: Quem sou eu? Quem sou
eu face ao meu Senhor? Quem sou eu à vista de Jesus
que entra festivamente em Jerusalém? Sou capaz de
exprimir a minha alegria, de O louvar? Ou fico à distância? Quem sou eu, face a Jesus que sofre?
Escutámos muitos nomes, muitos nomes. O grupo
dos líderes, alguns sacerdotes, alguns fariseus, alguns
doutores da lei, que decidiram matá-l’O. Esperavam só a
oportunidade boa para O prenderem. Sou eu como um
deles?
Ouvimos também outro nome: Judas. Trinta moedas. Sou eu como Judas? Escutámos outros nomes: os
discípulos que não entendiam nada, que adormeciam
enquanto o Senhor sofria. A minha vida está adormecida? Ou sou como os discípulos, que não compreendiam
o que era trair Jesus? Ou então como aquele discípulo que queria resolver tudo com a espada: sou eu como
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eles? Sou como Judas, que finge de amar e beija o Mestre
para O entregar, para O trair? Sou eu um traidor? Sou
eu como aqueles líderes que montam à pressa o tribunal e procuram testemunhas falsas: sou eu como eles?
E, quando faço estas coisas – se é que as faço –, creio que,
com isso, salvo o povo?
Sou eu como Pilatos? Quando vejo que a situação é
difícil, lavo as mãos e não assumo a minha responsabilidade, condenando ou deixando condenar as pessoas?
Sou eu como aquela multidão que não sabia bem se
estava numa reunião religiosa, num julgamento ou num
circo, e escolhe Barrabás? Para ela tanto valia: era mais
divertido, para humilhar Jesus.
Sou eu como os soldados, que batem no Senhor,
cospem-Lhe em cima, insultam-n’O, divertem-se com a
humilhação do Senhor?
Sou eu como Simão de Cirene, que voltava do trabalho, cansado, mas teve a boa vontade de ajudar o Senhor
a levar a cruz?
Sou eu como aqueles que passavam diante da Cruz
e escarneciam de Jesus: «Era tão corajoso! Desça da
cruz e nós acreditaremos n’Ele!» Escarnecem de Jesus...
Sou eu como aquelas mulheres corajosas e como a
Mãe de Jesus, que estavam lá e sofriam em silêncio?
Sou eu como José, o discípulo oculto, que leva o corpo
de Jesus, com amor, para Lhe dar sepultura?
Sou eu como as duas Marias que permanecem junto
do sepulcro chorando, rezando?
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Sou eu como aqueles líderes que, no dia seguinte, foram ter com Pilatos para lhe dizer: «Olha que Ele
afirmava que havia de ressuscitar. Não queremos mais
enganos!» e bloqueiam a vida, bloqueiam o sepulcro
para defender a doutrina, para que a vida não irrompa?
Onde está o meu coração? Com qual destas pessoas
me pareço? Que esta pergunta nos acompanhe durante
toda a semana.
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Homilia, Praça de São Pedro,
Domingo de Ramos, 13 de abril de 2014
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Jesus entra em Jerusalém. A multidão dos discípulos acompanha-O em festa, os mantos são
estendidos diante d’Ele, fala-se dos prodígios
que realizou, ergue-se um grito de louvor: «Bendito seja
o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória
nas alturas!» (Lc 19,38)
Multidão, festa, louvor, bênção, paz: respira-se um
clima de alegria. Jesus despertou tantas esperanças no
coração, especialmente das pessoas humildes, simples,
pobres, abandonadas, pessoas que não contam aos olhos
do mundo. Soube compreender as misérias humanas,
mostrou o rosto misericordioso de Deus e inclinou-Se
para curar o corpo e a alma.
Assim é Jesus. Assim é o seu coração, que nos vê a todos, que vê as nossas enfermidades, os nossos pecados.
Grande é o amor de Jesus! E entra em Jerusalém assim
com este amor que nos vê a todos. É um espetáculo lindo: cheio de luz – a luz do amor de Jesus, do amor do seu
coração –, de alegria, de festa.
No início da Missa, também nós o reproduzimos.
Agitámos os nossos ramos de palmeira. Também nós
acolhemos Jesus; também nós manifestamos a alegria
de O acompanhar, de O sentir perto de nós, presente em
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nós e no nosso meio, como um amigo, como um irmão,
mas também como rei, isto é, como farol luminoso da
nossa vida. Jesus é Deus, mas desceu a caminhar connosco como nosso amigo, como nosso irmão; e aqui nos ilumina ao longo do caminho. E assim hoje O acolhemos.
E aqui temos a primeira palavra que vos queria dizer:
alegria! Nunca sejais homens e mulheres tristes: um cristão não o pode ser jamais! Nunca vos deixeis invadir pelo
desânimo! A nossa alegria não nasce do facto de possuirmos muitas coisas, mas de termos encontrado uma
Pessoa: Jesus, que está no meio de nós; nasce do facto de
sabermos que, com Ele, nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando o caminho
da vida é confrontado com problemas e obstáculos que
parecem insuperáveis… e há tantos! E nestes momentos
vem o inimigo, vem o diabo, muitas vezes disfarçado
de anjo, e insidiosamente nos diz a sua palavra. Não o
escuteis! Sigamos Jesus! Nós acompanhamos, seguimos
Jesus, mas sobretudo sabemos que Ele nos acompanha
e nos carrega aos seus ombros: aqui está a nossa alegria,
a esperança que devemos levar a este nosso mundo.
E, por favor, não deixeis que vos roubem a esperança!
Não deixeis roubar a esperança… aquela que nos dá
Jesus!
2. Segunda palavra. Para que entra Jesus em Jerusalém? Ou talvez melhor: Como entra Jesus em Jerusalém?
A multidão aclama-O como Rei. E Ele não Se opõe, não
a manda calar (cf. Lc 19,39-40). Mas, que tipo de Rei
seria Jesus? Vejamo-l’O… Monta um jumentinho, não
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tem uma corte como séquito, nem está rodeado de um
exército como símbolo de força. Quem O acolhe são pessoas humildes, simples, que possuem um sentido para
ver em Jesus algo mais; têm o sentido da fé que diz: Este é
o Salvador. Jesus não entra na Cidade Santa para receber
as honras reservadas aos reis terrenos, a quem tem poder, a quem domina; entra para ser flagelado, insultado
e ultrajado, como preanuncia Isaías na primeira leitura
(cf. Is 50,6); entra para receber uma coroa de espinhos,
uma cana, um manto de púrpura (a sua realeza será
objeto de ludíbrio); entra para subir ao Calvário carregado com um madeiro. E aqui temos a segunda palavra:
Cruz. Jesus entra em Jerusalém para morrer na Cruz.
E é precisamente aqui que refulge o seu ser Rei segundo
Deus: o seu trono real é o madeiro da Cruz! Vem-me à
mente aquilo que Bento XVI dizia aos cardeais: Vós sois
príncipes, mas de um Rei crucificado. Tal é o trono de Jesus.
Jesus toma-o sobre Si… Porquê a Cruz? Porque Jesus
toma sobre Si o mal, a sujidade, o pecado do mundo,
incluindo o nosso pecado, o pecado de todos nós, e lava-o; lava-o com o seu sangue, com a misericórdia, com o
amor de Deus. Olhemos ao nosso redor… Tantas feridas
infligidas pelo mal à humanidade: guerras, violências,
conflitos económicos que atingem quem é mais fraco,
sede de dinheiro, que depois ninguém pode levar consigo, terá de o deixar. A minha avó dizia-nos (éramos
nós meninos): a mortalha não tem bolsos. Amor ao dinheiro, poder, corrupção, divisões, crimes contra a vida
humana e contra a criação! E também – como bem o
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sabe e conhece cada um de nós – os nossos pecados pessoais: as faltas de amor e respeito para com Deus, com o
próximo e com a criação inteira. E na cruz, Jesus sente
todo o peso do mal e, com a força do amor de Deus,
vence-o, derrota-o na sua Ressurreição. Este é o bem que
Jesus realiza por todos nós sobre o trono da Cruz. Abraçada com amor, a cruz de Cristo nunca leva à tristeza,
mas à alegria, à alegria de sermos salvos e de realizarmos
um bocadinho daquilo que Ele fez no dia da sua morte.
3. Neste dia, nesta praça, há tantos jovens. Desde há
vinte e oito anos que o Domingo de Ramos é a Jornada
da Juventude! E aqui aparece a terceira palavra: jovens!
Queridos jovens, vi-vos quando entráveis em procissão;
imagino-vos fazendo festa ao redor de Jesus, agitando os
ramos de oliveira; imagino-vos gritando o seu nome e expressando a vossa alegria por estardes com Ele! Vós tendes um parte importante na festa da fé! Vós trazeis-nos
a alegria da fé e dizeis-nos que devemos viver a fé com
um coração jovem, sempre: um coração jovem, mesmo
aos setenta, oitenta anos! Coração jovem! Com Cristo,
o coração nunca envelhece. Entretanto, todos sabemos
– e bem o sabeis vós – que o Rei que seguimos e nos
acompanha é muito especial: é um Rei que ama até à
cruz e nos ensina a servir, a amar. E vós não tendes vergonha da sua Cruz; antes, abraçai-la, porque compreendestes que é no dom de si, no dom de si, no sair de si
mesmo, que se alcança a verdadeira alegria e que com o
amor de Deus Ele venceu o mal. Vós levais a Cruz peregrina por todos os continentes, pelas estradas do mundo.
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Levai-la, correspondendo ao convite de Jesus: «Ide e fazei discípulos entre as nações.» (Cf. Mt 28,19)
Peçamos a intercessão da Virgem Maria. Que ela nos
ensine a alegria do encontro com Cristo, o amor com
que O devemos contemplar ao pé da cruz, o entusiasmo
do coração jovem com que O devemos seguir nesta Semana Santa e por toda a nossa vida. Assim seja.
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Homilia, Praça de São Pedro,
Domingo de Ramos, 24 de março de 2013
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endo amado os Seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.» (Jo 13,1) Jesus
amou-nos. Jesus ama-nos. Sem limites,
sempre, até o final. O amor de Jesus por nós não tem
limites: sempre mais, sempre mais. Nunca se cansa de
amar ninguém. Ama-nos a todos, ao ponto de dar a sua
vida por nós. Sim, dar a vida por nós; sim dar a vida por
todos nós, dar a vida por cada um de nós. E cada um
de nós pode dizer: «Ele deu a vida por mim.» Cada um.
Deu a vida por ti, por ti, por ti, por mim, por ele... por
cada um, com nome e sobrenome. O seu amor é assim:
pessoal. O amor de Jesus nunca dececiona, porque Ele
nunca Se cansa de amar, como não Se cansa de perdoar,
não Se cansa de nos abraçar. Esta é a primeira coisa que
vos queria dizer: Jesus amou-nos, cada um de nós, até o
final.
Em seguida, faz isto que os discípulos não entendiam:
lavar os pés. Naquele tempo, isso era um costume, era
um hábito, pois quando uma pessoa chegava a uma casa,
estava com os pés imundos com o pó da estrada; não
existiam os paralelepípedos naquele tempo... Havia o
pó da estrada. E na entrada da casa, os seus pés eram
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lavados. Mas não era o dono da casa que fazia isso, eram
os escravos. Era um trabalho de escravos. E Jesus, como
escravo, lava os nossos pés, os pés dos discípulos, e por
isso diz: «Agora, não entendes» – dirigia-Se a Pedro –
«o que estou a fazer; mais tarde compreenderás.»
(Jo 13,7) Jesus: tão grande é o seu amor que Se fez escravo para nos servir, para nos curar, para nos limpar.
Neste dia, nesta Missa, a Igreja pede que o sacerdote lave os pés de doze pessoas, em memória dos Doze
Apóstolos. Mas devemos ter a certeza no nosso coração,
devemos estar certos de que o Senhor, quando nos lava
os pés, nos lava por inteiro, nos purifica, nos faz sentir
mais uma vez o seu amor. Na Bíblia, há uma frase, no
livro do profeta Isaías, muito bela, que diz: «Pode uma
mãe esquecer-se do seu filho? Mas, ainda que uma mãe
se esquecesse do seu filho, eu nunca me esquecerei de ti.»
(49,15) Assim é o amor de Deus por nós.
Hoje lavarei os pés de doze de vós, mas nestes irmãos e
irmãs todos estais presentes, todos, todos. Todos aqueles
que moram aqui. Vós representais-los. Mas eu também
tenho necessidade de ser lavado pelo Senhor, e por isso
rezai durante esta Missa para que o Senhor também lave
as minhas sujidades, para que eu me torne mais escravo
de vós, mais escravo no serviço das pessoas, como o foi
Jesus.
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um grande dom que nos concede o Senhor, ao
reunir-nos aqui, no Cenáculo, para celebrar a
Eucaristia. Aqui, onde Jesus comeu a Última
Ceia com os Apóstolos; onde, ressuscitado, apareceu
no meio deles; onde o Espírito Santo desceu poderosamente sobre Maria e os discípulos, aqui nasceu a Igreja,
e nasceu em saída. Daqui partiu, com o Pão repartido
nas mãos, as chagas de Jesus nos olhos e o Espírito de
amor no coração.
Jesus ressuscitado, enviado pelo Pai, no Cenáculo comunicou aos Apóstolos o seu próprio Espírito e, com a sua
força, enviou-os a renovar a face da Terra (cf. Sl 104,30).
Sair, partir, não quer dizer esquecer. A Igreja em saída
guarda a memória daquilo que aconteceu aqui; o Espírito
Paráclito recorda-lhe cada palavra, cada gesto, e revela o
seu significado.
O Cenáculo recorda-nos o serviço, o lava-pés que
Jesus realizou, como exemplo para os seus discípulos.
Lavar os pés uns aos outros significa acolher-se, aceitar-se, amar-se, servir-se reciprocamente. Quer dizer servir
o pobre, o doente, o marginalizado, a pessoa que me é
antipática, aquela que me incomoda.
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O Cenáculo recorda-nos, com a Eucaristia, o sacrifício. Em cada celebração eucarística, Jesus oferece-Se por
nós ao Pai, para que também nós nos possamos unir a
Ele, oferecendo a Deus a nossa vida, o nosso trabalho,
as nossas alegrias e as nossas penas..., oferecer tudo em
sacrifício espiritual.
E o Cenáculo recorda-nos também a amizade. «Já não
vos chamo servos» – disse Jesus aos Doze – «[…] mas a
vós chamei-vos amigos.» (Jo 15,15) O Senhor faz de nós
seus amigos, confia-nos a vontade do Pai e dá-Se-nos a
Si mesmo. Esta é a experiência mais bela do cristão e,
de modo particular, do sacerdote: tornar-se amigo do
Senhor Jesus e descobrir no seu coração que Ele é amigo.
O Cenáculo recorda-nos a despedida do Mestre e a
promessa de se reencontrar com os seus amigos: «Quando Eu tiver ido […], virei novamente e hei de levar-vos
para junto de Mim, a fim de que, onde Eu estou, vós estejais também.» (Jo 14,3) Jesus não nos deixa, nunca nos
abandona, vai à nossa frente para a casa do Pai; e, para lá,
nos quer levar Consigo.
Mas o Cenáculo recorda também a mesquinhez,
a curiosidade – «quem é o traidor?» –, a traição. E reproduzir na vida estas atitudes não sucede só nem sempre aos outros, mas pode suceder a cada um de nós,
quando olhamos com desdém o irmão e o julgamos;
quando, com os nossos pecados, atraiçoamos Jesus.
O Cenáculo recorda-nos a partilha, a fraternidade,
a harmonia, a paz entre nós. Quanto amor, quanto bem
jorrou do Cenáculo! Quanta caridade saiu daqui como
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um rio da sua fonte, que, ao princípio, é um ribeiro e
depois se alarga e torna grande... Todos os santos beberam daqui; o grande rio da santidade da Igreja, sempre
sem cessar, tem origem daqui, do Coração de Cristo, da
Eucaristia, do seu Santo Espírito.
Finalmente, o Cenáculo recorda-nos o nascimento da
nova família, a Igreja, a nossa santa mãe Igreja hierárquica, constituída por Jesus ressuscitado. Família esta
que tem uma Mãe, a Virgem Maria. As famílias cristãs
pertencem a esta grande família e, nela, encontram luz
e força para caminhar e renovar-se no meio das fadigas e
provações da vida. Para esta grande família estão convidados e chamados todos os filhos de Deus de cada povo
e língua, todos irmãos e filhos do único Pai que está nos
Céus.
Este é o horizonte do Cenáculo: o horizonte do Ressuscitado e da Igreja.
Daqui parte a Igreja em saída, animada pelo sopro vital do Espírito. Reunida em oração com a Mãe de Jesus,
ela revive sempre a espera de uma renovada efusão do
Espírito Santo: Desça o vosso Espírito, Senhor, e renove a
face da Terra (cf. Sl 104,30)!
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Mas Jesus explicou-lhe. Jesus – Deus – agiu deste
modo! O próprio Jesus explica aos discípulos: «Compreendeis o que acabo de fazer? Vós chamais-Me
Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois Eu sou-o. Portanto, se Eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também
vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o
exemplo, para que façais a mesma coisa que Eu fiz.»
(Jo 13,12-15) É o exemplo do Senhor: Ele é o mais importante e lava os pés, porque entre nós aquele que está
mais elevado deve estar ao serviço dos outros. E isto é
um símbolo, um sinal, não é verdade? Lavar os pés significa: «Eu estou ao teu serviço.» E também nós, entre
nós, não é que isto signifique de devamos lavar os pés
todos os dias uns dos outros, mas qual é o seu significado? Significa que nos devemos ajudar uns aos outros.
Às vezes, fico com raiva de alguém, de um, de uma...
mas deixa, já passou, e se essa pessoa te pede um favor,
fá-lo. Ajudar-nos uns aos outros: é isto que Jesus nos ensina e é isto que eu faço, e faço-o de coração, porque é o
meu dever. Como sacerdote e como bispo, devo estar ao
vosso serviço. Mas é um dever que me vem do coração:
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amo-o. Amo-o e amo fazê-lo, porque o Senhor assim
me ensinou. Mas vós também, ajudai-nos: ajudai-nos
sempre. Um ao outro. E assim, ajudando-nos, faremos
algum bem. Agora realizaremos esta cerimónia de lavar
os pés e pensamos, cada um de nós pensa: «Eu realmente
estou disposta, estou disposto a servir, a ajudar o outro?»
Pensemos apenas nisto. E pensemos que este sinal é uma
carícia de Jesus, que Jesus faz, pois Jesus veio justamente
por isso: para servir, para nos ajudar.
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Homilia, Roma,
Quinta-Feira Santa, 28 de março de 2013
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sta é uma noite de vigília. Não dorme o Senhor,
vigia o Guardião do seu povo (cf. Sl 121[120],4)
para o fazer sair da escravidão e lhe abrir a estrada da liberdade.
O Senhor vigia e, com a força do seu amor, faz passar o
povo através do mar Vermelho; e faz passar Jesus através
do abismo da morte e da mansão dos mortos.
Foi uma noite de vigília para os discípulos e as discípulas de Jesus. Noite de desolação e de medo. Os homens
permaneceram fechados no Cenáculo. As mulheres,
ao contrário, ao alvorecer do dia depois do sábado, foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Tinham
o coração cheio de angústia e perguntavam-se: «Como
faremos para entrar? Quem nos fará rolar a pedra do
sepulcro?» Mas eis o primeiro sinal do Evento: a grande
pedra já fora removida e o túmulo estava aberto!
«Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado
à direita, vestido com uma túnica branca.» (Mc 16,5)
As mulheres foram as primeiras a ver este grande sinal:
o túmulo vazio; e foram as primeiras a entrar nele.
«Entrando no sepulcro.» Faz-nos bem, nesta noite
de vigília, deter-nos em refletir sobre a experiência das
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discípulas de Jesus, que nos interpela também a nós.
Realmente é para isto que estamos aqui: para entrar, entrar no Mistério que Deus realizou com a sua vigília de
amor.
Não se pode viver a Páscoa sem entrar no mistério.
Não é um facto intelectual, não é só conhecer, ler...
É mais, é muito mais!
«Entrar no mistério» significa capacidade de estupefação, de contemplação; capacidade de escutar o silêncio
e ouvir o sussurro de um fio de silêncio sonoro em que
Deus nos fala.» (Cf. 1Rs 19,12)
Entrar no mistério requer de nós que não tenhamos
medo da realidade: não nos fechemos em nós mesmos,
não fujamos perante aquilo que não entendemos, não
fechemos os olhos diante dos problemas, não os neguemos, não eliminemos as questões...
Entrar no mistério significa ir além da comodidade
das próprias seguranças, além da preguiça e da indiferença que nos paralisam, e pôr-se à procura da verdade,
da beleza e do amor, buscar um sentido não óbvio, uma
resposta não banal para as questões que põem em crise a
nossa fé, a nossa lealdade e nossa razão.
Para entrar no mistério, é preciso humildade, a humildade de se rebaixar, de descer do pedestal do meu eu tão
orgulhoso, da nossa presunção; a humildade de se reajustar, reconhecendo o que realmente somos: criaturas,
com valores e defeitos, pecadores necessitados de perdão. Para entrar no mistério, é preciso esta humildade

O espírito da Quaresma e da Páscoa | 99

S

Ed

ito

ra

que é impotência, esvaziamento das próprias idolatrias,
adoração. Sem adorar, não se pode entrar no mistério.
Tudo isto nos ensinam as mulheres discípulas de Jesus.
Elas estiveram de vigia naquela noite, juntamente com a
Mãe. E ela, a Virgem Mãe, ajudou-as a não perderem a fé
nem a esperança. Deste modo, não ficaram prisioneiras
do medo e da angústia, mas às primeiras luzes da aurora
saíram, levando na mão os seus perfumes e com o coração perfumado de amor. Saíram e encontraram o sepulcro aberto. E entraram. Vigiaram, saíram e entraram no
Mistério. Aprendamos com elas a vigiar com Deus e com
Maria, nossa Mãe, para entrar no Mistério que nos faz
passar da morte à vida.
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Sábado Santo, 4 de abril de 2015
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Evangelho da ressurreição de Jesus Cristo
começa referindo o caminho das mulheres para o sepulcro, ao alvorecer do dia depois do sábado. Querem honrar o corpo do Senhor e
vão ao túmulo, mas encontram-no aberto e vazio. Um
anjo majestoso diz-lhes: «Não tenhais medo!» (Mt 28,5)
E ordena-lhes que levem esta notícia aos discípulos:
«Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a
Galileia.» (28,7) As mulheres fogem de lá imediatamente,
mas, ao longo da estrada, sai-lhes ao encontro o próprio
Jesus que lhes diz: «Não temais. Ide anunciar aos meus
irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão.» (28,
10) «Não tenhais medo», «Não temais»: essa é uma voz
que encoraja a abrir o coração para receber este anúncio.
Depois da morte do Mestre, os discípulos tinham-se dispersado; a sua fé quebrantara-se, tudo parecia ter
acabado: desabadas as certezas, apagadas as esperanças. Mas agora, aquele anúncio das mulheres, embora
incrível, chegava como um raio de luz na escuridão.
A notícia espalha-se: Jesus ressuscitou, como predissera... E de igual modo a ordem de partir para a Galileia;
duas vezes a ouviram as mulheres, primeiro do anjo,
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depois do próprio Jesus: «Partam para a Galileia. Lá Me
verão.» «Não temais» e «ide para a Galileia».
A Galileia é o lugar do primeiro chamamento, onde
tudo começara! Trata-se de voltar lá, voltar ao lugar do
primeiro chamamento. Jesus passara pela margem do
lago, enquanto os pescadores estavam a consertar as redes. Chamara-os e eles, deixando tudo, seguiram-n’O (cf.
Mt 4,18-22).
Voltar à Galileia significa reler tudo a partir da cruz e
da vitória; sem medo, «não temais». Reler tudo – a pregação, os milagres, a nova comunidade, os entusiasmos e as
deserções, até a traição –, reler tudo a partir do fim, que
é um novo início, a partir deste supremo ato de amor.
Também para cada um de nós há uma «Galileia», no
princípio do caminho com Jesus. «Partir para a Galileia»
significa uma coisa estupenda, significa redescobrirmos o nosso Batismo como fonte viva, tirarmos energia
nova da raiz da nossa fé e da nossa experiência cristã.
Voltar para a Galileia significa antes de tudo retornar
lá, àquele ponto incandescente onde a Graça de Deus
me tocou no início do caminho. É desta fagulha que
posso acender o fogo para o dia de hoje, para cada dia,
e levar calor e luz aos meus irmãos e às minhas irmãs.
A partir daquela fagulha, acende-se uma alegria humilde, uma alegria que não ofende o sofrimento e o desespero, uma alegria mansa e bondosa.
Na vida do cristão, depois do Batismo, há também
outra «Galileia», uma «Galileia» mais existencial: a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo, que me
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chamou para O seguir e participar na sua missão. Neste sentido, voltar à Galileia significa guardar no coração
a memória viva deste chamamento, quando Jesus passou pela minha estrada, me olhou com misericórdia, me
pediu para O seguir; voltar para Galileia significa recuperar a lembrança daquele momento em que os olhos d’Ele
se cruzaram com os meus, quando me fez sentir que me
amava.
Nesta noite, cada um de nós pode interrogar-se: Qual
é a minha Galileia? Trata-se de fazer memória, ir ao encontro da lembrança. Onde é a minha Galileia? Lembro-me dela? Ou esqueci-a? Procura e a encontrarás! Ali o
Senhor te espera. Andei por estradas e sendas que ma
fizeram esquecer. Senhor, ajudai-me! Dizei-me qual é a
minha Galileia. Como sabeis, eu quero voltar lá para Vos
encontrar e me deixar abraçar pela vossa misericórdia.
Não tenhais medo, não temais, voltai para a Galileia!
O Evangelho é claro: é preciso voltar lá, para ver Jesus
ressuscitado e tornar-se testemunha da sua ressurreição.
Não é voltar atrás, não é nostalgia. É voltar ao primeiro
amor, para receber o fogo que Jesus acendeu no mundo,
e levá-lo a todos até aos confins da Terra. Voltai para a
Galileia sem medo.
«Galileia dos gentios» (Mt 4,15; Is 8,23): horizonte
do Ressuscitado, horizonte da Igreja; desejo intenso de
encontro... Ponhamo-nos a caminho!
Homilia, Basílica Vaticana,
Sábado Santo, 19 de abril de 2014
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Jesus não está um morto,
ressuscitou,
é o Vivente!
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No Evangelho desta noite luminosa da Vigília Pascal, encontramos em primeiro lugar as
mulheres que vão ao sepulcro de Jesus levando perfumes para ungir o corpo d’Ele (cf. Lc 24,1-3).
Vão cumprir um gesto de piedade, de afeto, de amor,
um gesto tradicionalmente feito a um ente querido falecido, como fazemos nós também. Elas tinham seguido Jesus, ouviram-n’O, sentiram-se compreendidas na
sua dignidade e acompanharam-n’O até ao fim no Calvário e ao momento da descida do seu corpo da cruz.
Podemos imaginar os sentimentos delas enquanto caminham para o túmulo: tanta tristeza, tanta pena porque Jesus as deixara; morreu, a sua história terminou.
Agora tornavam à vida que levavam antes. Contudo, nas
mulheres continuava o amor, e foi o amor por Jesus que
as impelira a irem ao sepulcro. Mas, chegadas lá, verificam algo totalmente inesperado, algo de novo que lhes
transtorna o coração e os seus programas e subverterá
a sua vida: veem a pedra removida do sepulcro, aproximam-se e não encontram o corpo do Senhor. O caso
deixa-as perplexas, hesitantes, cheias de interrogações:
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«Que aconteceu?», «Que sentido tem tudo isto?» (cf.
Lc 24,4) Porventura não se dá o mesmo também connosco, quando acontece qualquer coisa de verdadeiramente novo na cadência diária das coisas? Paramos, não
entendemos, não sabemos como enfrentá-la. Frequentemente, a novidade mete-nos medo, incluindo a novidade que Deus nos traz, a novidade que Deus nos pede.
Fazemos como os Apóstolos, no Evangelho: muitas vezes
preferimos manter as nossas seguranças, parar junto de
um túmulo com o pensamento num defunto que, afinal,
vive só na memória da história, como as grandes figuras do passado. Tememos as surpresas de Deus. Queridos irmãos e irmãs, na nossa vida, temos medo das
surpresas de Deus! Ele não cessa de nos surpreender!
O Senhor é assim.
Irmãos e irmãs, não nos fechemos à novidade que
Deus quer trazer à nossa vida! Muitas vezes sucede
que nos sentimos cansados, desiludidos, tristes, sentimos
o peso dos nossos pecados, pensamos que não conseguimos? Não nos fechemos em nós mesmos, não percamos
a confiança, não nos demos jamais por vencidos: não há
situações que Deus não possa mudar; não há pecado que
não possa perdoar, se nos abrirmos a Ele.
2. Mas voltemos ao Evangelho, às mulheres, para vermos mais um ponto. Elas encontram o túmulo vazio,
o corpo de Jesus não está lá… Algo de novo acontecera, mas ainda nada de claro resulta de tudo aquilo:
levanta questões, deixa perplexos, sem oferecer uma
resposta. E eis que aparecem dois homens em trajes
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resplandecentes, dizendo: «Porque buscais o Vivente entre os mortos? Não está aqui; ressuscitou!» (Lc 24,5-6)
E aquilo que começara como um simples gesto, certamente cumprido por amor – ir ao sepulcro –, transforma-se
em acontecimento, e num acontecimento tal que muda
verdadeiramente a vida. Nada mais permanece como
antes, e não só na vida daquelas mulheres mas também
na nossa vida e na nossa história da humanidade. Jesus
não é um morto, ressuscitou, é o Vivente! Não regressou
simplesmente à vida, mas é a própria vida, porque é o
Filho de Deus, que é o Vivente (cf. Nm 14,21-28; Dt 5,26;
Js 3,10). Jesus já não está no passado, mas vive no presente e lança-Se para o futuro; Jesus é o «hoje» eterno de
Deus. Assim se apresenta a novidade de Deus diante dos
olhos das mulheres, dos discípulos, de todos nós: a vitória sobre o pecado, sobre o mal, sobre a morte, sobre tudo
o que oprime a vida e lhe dá um rosto menos humano.
E isto é uma mensagem dirigida a mim, a ti, amada irmã,
a ti amado irmão. Quantas vezes precisamos que o Amor
nos diga: Porque buscais o Vivente entre os mortos?
Os problemas, as preocupações de todos os dias tendem
a fechar-nos em nós mesmos, na tristeza, na amargura…
e aí está a morte. Não procuremos aí o Vivente! Aceita
então que Jesus Ressuscitado entre na tua vida, acolhe-O
como amigo, com confiança: Ele é a vida! Se até agora
estiveste longe d’Ele, basta que dês um pequeno passo
e Ele te acolherá de braços abertos. Se és indiferente,
aceita arriscar: não ficarás desiludido. Se te parece difícil
segui-l’O, não tenhas medo, entrega-te a Ele, podes estar
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seguro de que Ele está perto de ti, está contigo e dar-te-á
a paz que procuras e a força para viver como Ele quer.
3. Há ainda um último elemento, simples, que quero
sublinhar no Evangelho desta luminosa Vigília Pascal.
As mulheres encontram-se com a novidade de Deus:
Jesus ressuscitou, é o Vivente! Mas, à vista do túmulo vazio e dos dois homens em trajes resplandecentes,
a primeira reação que têm é de medo: «amedrontadas»
– observa Lucas –, «voltaram o rosto para o chão», não
tinham a coragem sequer de olhar. Mas, quando ouvem
o anúncio da Ressurreição, acolhem-no com fé. E os dois
homens em trajes resplandecentes introduzem um verbo
fundamental: lembrai. «Lembrai-vos de como vos falou,
quando ainda estava na Galileia. [...] Recordaram-se então das suas palavras.» (Lc 24,6.8) Este é o convite a fazer
memória do encontro com Jesus, das suas palavras, dos
seus gestos, da sua vida; e é precisamente este recordar
amorosamente a experiência com o Mestre que faz as
mulheres superarem todo o medo e levarem o anúncio
da Ressurreição aos Apóstolos e a todos os restantes (cf.
Lc 24,9). Fazer memória daquilo que Deus fez e continua a fazer por mim, por nós, fazer memória do caminho percorrido; e isto abre de par em par o coração à
esperança para o futuro. Aprendamos a fazer memória
daquilo que Deus fez na nossa vida.
Nesta Noite de luz, invocando a intercessão da Virgem
Maria, que guardava todos os acontecimentos no seu
coração (cf. Lc 2,19.51), peçamos ao Senhor que nos
torne participantes da sua Ressurreição: que nos abra à
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sua novidade que transforma, às surpresas de Deus, que
são tão belas; que nos torne homens e mulheres capazes
de fazer memória daquilo que Ele opera na nossa história pessoal e na do mundo; que nos torne capazes de O
percebermos como o Vivente, vivo e operante no meio
de nós; que nos ensine, queridos irmãos e irmãs, cada
dia a não procurarmos entre os mortos Aquele que está
vivo. Assim seja.
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Homilia, Basílica Vaticana,
Sábado Santo, 30 de março de 2013
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Nascidos para uma vida nova
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ue significa a Ressurreição para a nossa vida?
E por que motivo, sem ela, a nossa fé é vã?
A nossa fé baseia-se na morte e ressurreição
de Cristo, precisamente como uma casa se apoia sobre os
fundamentos: se eles cederem, desaba a casa inteira. Na
Cruz, Jesus ofereceu-Se a Si mesmo carregando sobre Si
os nossos pecados e descendo até ao abismo da morte,
e na Ressurreição derrota-os, elimina-os e abre-nos o
caminho a fim de renascermos para uma vida nova. São
Pedro expressa-o de maneira sintética no início da sua
primeira carta, como ouvimos: «Bendito seja Deus, Pai
de Nosso Senhor Jesus Cristo! Na sua grande misericórdia, Ele fez-nos renascer pela ressurreição de Jesus Cristo
de entre os mortos, para uma esperança viva, para uma
herança incorruptível, incontaminável e imarcescível.»
(1,3-4)
O Apóstolo diz-nos que mediante a ressurreição de
Jesus acontece algo absolutamente novo: somos libertados da escravidão do pecado e tornamo-nos filhos
de Deus; ou seja, somos gerados para uma vida nova.
Quando se realiza isto para nós? No sacramento do Batismo. Antigamente, ele era recebido em geral por imersão. Aquele que devia ser batizado entrava na grande pia
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do Batistério, despojando-se das suas roupas, e o bispo
ou o presbítero derramava três vezes a água sobre a sua
cabeça, batizando-o em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Depois, o batizado saía da pia revestindo-se com a nova roupa, que era branca: isto é, nascia para
uma vida nova, mergulhando na morte e ressurreição de
Cristo. Tornava-se filho de Deus. Na Carta aos Romanos,
São Paulo escreve: vós «recebestes o espírito de adoção,
pelo qual clamamos: “Abba! Pai!”» (Rm 8,15) É precisamente o Espírito recebido no Batismo que nos ensina e
nos impele a dizer a Deus: «Pai!», ou melhor, «Abba!»,
que significa «papá». O nosso Deus é assim, é um papá
para nós. O Espírito Santo realiza em nós esta nova condição de filhos de Deus. E este é o maior dom que recebemos do Mistério pascal de Jesus. E Deus trata-nos
como filhos, compreende-nos, perdoa-nos, abraça-nos e
ama-nos até quando erramos. Já no Antigo Testamento,
o profeta Isaías afirmava que mesmo que uma mãe se esquecesse do filho, Deus nunca se esqueceria de nós, em
momento algum (cf. 49,15). E isto é bonito!
Todavia, esta relação filial com Deus não é como um
tesouro que conservamos num canto da nossa vida,
mas deve crescer, deve ser alimentada cada dia com a
escuta da Palavra de Deus, a oração, a participação nos
sacramentos, especialmente da Penitência e da Eucaristia e com a caridade. Nós podemos viver como filhos!
E esta é a nossa dignidade – temos a dignidade de filhos. Devemos comportar-nos como filhos autênticos!
Isto quer dizer que cada dia devemos deixar que Cristo
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nos transforme e nos torne como Ele; significa que devemos procurar viver como cristãos, procurar segui-l’O,
embora vejamos os nossos limites e as nossas debilidades. A tentação de pôr Deus de lado para nos colocarmos nós mesmos no centro está sempre à espreita, e a
experiência do pecado fere a nossa vida cristã, o nosso
ser filhos de Deus. Por isso, devemos ter a coragem da fé,
sem nos deixarmos conduzir pela mentalidade que nos
diz: «Deus não é útil, não é importante para ti», e assim
por diante. É precisamente o contrário: só se nos comportarmos como filhos de Deus, sem nos desencorajarmos por causa das nossas quedas e dos nossos pecados,
sentindo-nos amados por Ele, a nossa vida será nova,
animada pela serenidade e pela alegria. Deus é a nossa
força! Deus é a nossa esperança!
Caros irmãos e irmãs, nós somos os primeiros que
devemos ter bem firme em nós esta esperança e dela devemos ser um sinal visível, claro e luminoso para todos.
O Senhor ressuscitado é a esperança que nunca esmorece, que não engana (cf. Rm 5,5). A esperança do Senhor
não engana! Quantas vezes na nossa vida as esperanças
esmorecem, quantas vezes as expectativas que temos no
coração não se realizam! A nossa esperança de cristãos
é forte, certa e sólida nesta terra, onde Deus nos chamou a caminhar, e está aberta à eternidade, porque se
funda em Deus, que é sempre fiel. Não devemos esquecer: Deus é sempre fiel; Deus é sempre fiel para connosco. Ressuscitar com Cristo mediante o Batismo, com o
dom da fé, para uma herança que não se corrompe, nos
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leve a procurar em maior medida as realidades de Deus,
a pensar mais n’Ele, a rezar-Lhe mais. Ser cristão não se
reduz a seguir mandamentos, mas significa permanecer
em Cristo, pensar como Ele, agir como Ele, amar como
Ele; significa deixar que Ele tome posse da nossa vida e
que a mude, transforme e liberte das trevas do mal e do
pecado.
Prezados irmãos e irmãs, a quantos nos perguntarem
a razão da nossa esperança (cf. 1Pd 3,15), indiquemos
Cristo ressuscitado. Indiquemo-lo com o anúncio da Palavra, mas sobretudo com a nossa vida de ressuscitados.
Manifestemos a alegria de ser filhos de Deus, a liberdade que nos permite viver em Cristo, que é a verdadeira
liberdade, aquela que nos salva da escravidão do mal,
do pecado e da morte! Contemplemos a Pátria celeste,
e teremos uma luz e força renovadas também no nosso
compromisso e nas nossas labutas diárias. É um serviço
precioso, que devemos prestar a este nosso mundo, que
muitas vezes já não consegue elevar o olhar, já não consegue olhar para Deus.
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ão João, presente no Cenáculo com os outros
discípulos ao anoitecer do primeiro dia da semana, refere que Jesus veio, pôs-Se no meio deles e
disse: «A paz esteja convosco!» E «mostrou-lhes as mãos
e o peito» (20,19-20), mostrou-lhes as suas chagas. Reconheceram, assim, que não se tratava de uma visão, mas
era mesmo Ele, o Senhor, e encheram-se de alegria.
Oito dias depois, Jesus veio de novo ao Cenáculo e
mostrou as chagas a Tomé a fim de que as tocasse como
ele pretendia para poder acreditar e tornar-se, também
ele, uma testemunha da Ressurreição.
Neste domingo que São João Paulo II quis dedicar à
Divina Misericórdia, o Senhor mostra-nos também a
nós, através do Evangelho, as suas chagas. São chagas de
misericórdia. É verdade! As chagas de Jesus são chagas
de misericórdia. «Fomos curados pelas suas chagas.»
(Is 53,5)
Jesus convida-nos a contemplar estas chagas, convida-nos a tocá-las – como fez com Tomé – a fim de curar
a nossa incredulidade. Convida-nos sobretudo a entrar
no mistério destas chagas, que é o mistério do seu amor
misericordioso.
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Através delas, como por uma brecha luminosa, podemos ver todo o mistério de Cristo e de Deus: a sua
Paixão, a sua vida terrena – cheia de compaixão pelos
pequeninos e os doentes –, a sua encarnação no ventre
de Maria. E podemos remontar a toda a história da
salvação: as profecias – especialmente as do Servo do
Senhor –, os Salmos, a Lei e a aliança, até à libertação
do Egito, à primeira Páscoa e ao sangue dos cordeiros
imolados; e remontar ainda aos Patriarcas até Abraão
e, mais além na noite dos tempos, até a Abel e ao seu
sangue que clama da Terra. Podemos ver tudo isto através das chagas de Jesus Crucificado e Ressuscitado e,
como Maria no Magnificat, podemos reconhecer que
«a sua misericórdia se estende de geração em geração»
(Lc 1,50).
Às vezes, perante os acontecimentos trágicos da história humana, ficamos como que esmagados e perguntamo-nos: «Porquê?» A maldade humana pode abrir no
mundo como que fossos, grandes vazios: vazios de amor,
vazios de bondade, vazios de vida. E surge-nos então a
pergunta: Como podemos preencher estes fossos? A nós,
é impossível; só Deus pode preencher estes vazios que o
mal abre nos nossos corações e na nossa história. É Jesus,
feito homem e morto na cruz, que preenche o abismo do
pecado com o abismo da sua misericórdia.
Num dos seus comentários ao Cântico dos Cânticos
(Disc. 61,3-5: Opera omnia 2,150-151), São Bernardo
detém-se precisamente sobre o mistério das chagas do
Senhor, usando expressões fortes, corajosas, que nos faz
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bem retomar neste dia. Diz ele que, «através das feridas
do corpo, manifesta-se a recôndita caridade do coração [de Cristo], torna-se evidente o grande mistério do
amor, mostram-se as entranhas de misericórdia do nosso Deus».
Temos aqui, irmãos e irmãs, o caminho que Deus
nos abriu, para sairmos, finalmente, da escravidão do
mal e da morte e entrarmos na terra da vida e da paz.
Este Caminho é Ele – Jesus, Crucificado e Ressuscitado – e são-no, de modo particular, as suas chagas cheias
de misericórdia.
Os santos ensinam-nos que se muda o mundo a partir
da conversão do próprio coração, e isto acontece graças
à misericórdia de Deus. Por isso, quer perante os meus
pecados, quer diante das grandes tragédias do mundo,
«a consciência sentir-se-á turvada, mas não será abalada,
porque me lembrarei das feridas do Senhor. De facto,
“foi trespassado por causa dos nossos crimes” (Is 53,5).
Que haverá de tão mortal que não possa ser dissolvido
pela morte de Cristo?» (Ibidem)
Com o olhar voltado para as chagas de Jesus Ressuscitado, podemos cantar com a Igreja: «O seu amor dura
para sempre» (Sl 117,2); a sua misericórdia é eterna.
E, com estas palavras gravadas no coração, caminhemos
pelas estradas da história, com a mão na mão do nosso
Senhor e Salvador, nossa vida e nossa esperança.
Homilia, Basílica de São Pedro, II Domingo de Páscoa
(ou da Divina Misericórdia),
12 de abril de 2015
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omportai-vos com temor de Deus no tempo em que viveis aqui na Terra como estrangeiros.» (1Pd 1,17) É verdade, somos
viandantes, mas não errantes! A caminho, mas sabemos
para onde vamos! Os errantes não sabem. Somos peregrinos, mas não vadios – como dizia São João Paulo II.
Os dois discípulos de Emaús, à ida, eram errantes, não
sabiam para onde iam, mas no regresso não! No regresso
eram testemunhas da esperança que é Cristo! Porque O
tinham encontrado, a Ele, viandante Ressuscitado. Este é
Jesus, é o Viandante Ressuscitado que caminha connosco. Jesus hoje está aqui, está aqui entre nós. Está aqui na
sua Palavra, está aqui no altar, caminha connosco, é o
Viandante Ressuscitado.
Também nós nos podemos tornar «viandantes ressuscitados», se a sua Palavra inflamar o nosso coração, e a
sua Eucaristia nos abrir os olhos para a fé e nos alimentar
de esperança e de caridade. Também nós podemos caminhar ao lado dos irmãos e das irmãs que estão tristes e
desesperados, e inflamar o seu coração com o Evangelho,
e repartir com eles o pão da fraternidade.
Homilia, Roma, III Domingo de Páscoa,
4 de abril de 2014

120 | Papa Francisco

ra

Nenhum medo da alegria

ito

H

O

fe

rta

PA

U

LU

S

Ed

á muitos cristãos que têm «medo da alegria».
Cristãos «morcegos», foi assim que os definiu «com um pouco de humorismo» o Papa
Francisco, que andam no mundo com «cara de funeral»
movendo-se na sombra em vez de viverem «à luz da presença do Senhor».
O fio condutor da meditação proposta pelo Pontífice
durante a Missa celebrada quinta-feira de 24 de abril na
capela da Casa Santa Marta é mesmo o contraste entre
os sentimentos experimentados pelos Apóstolos após a
ressurreição do Senhor: de um lado, a alegria de pensar
n’Ele ressuscitado, e, do outro, o medo de O ver novamente no meio deles, de entrar em contacto real com o
seu mistério vivo. Tomando inspiração do passo evangélico de São Lucas (24,35-48) proposto pela liturgia,
o Papa recordou que «na tarde da Ressurreição os
discípulos contavam o que eles tinham visto»: os dois
discípulos de Emaús falavam do encontro com Jesus ao
longo do caminho e assim também Pedro. Em suma, «todos estavam contentes, porque o Senhor tinha ressuscitado: estavam seguros de que o Senhor tinha ressuscitado». Mas «enquanto falavam», conta o Evangelho, «Jesus
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em pessoa colocou-Se no meio deles» e saudou-os, dizendo: «A paz esteja convosco.»
Naquele momento, notou o Pontífice, sucedeu todo o
contrário do que nós esperaríamos: nada de paz, porque
o Evangelho descreve os Apóstolos «espantados e cheios
de medo». Eles não sabiam o que fazer e acreditavam
ter visto um fantasma». Assim, continuou o Papa, «todo
o problema de Jesus foi dizer-lhes: olhai bem, Eu não
sou um fantasma, podeis tocar-Me e observar as minhas
chagas!»
«Há uma palavra neste texto do Evangelho» – declarou
o Santo Padre – «que nos explica bem o que aconteceu
naquele momento.» Lê-se nesse texto: «Apesar da alegria
que sentiam, não acreditavam n’Ele...» Este é o ponto fulcral: os discípulos «não podiam acreditar porque tinham
medo da alegria». Jesus, de facto, «trazia-lhes a alegria:
a alegria da Ressurreição, a alegria da sua presença». Mas
precisamente esta alegria torna-se para eles «um problema para acreditarem: por causa da alegria não acreditavam e estavam cheios de espanto».
Numa palavra, os discípulos «preferiam pensar que
Jesus era uma ideia, um fantasma, mas não a realidade».
E «todo o trabalho de Jesus era fazer compreender que
era realidade: “Dai-Me de comer, tocai-Me, sou Eu! Um
fantasma não tem carne, nem tem corpo Eu!”» Além
disso, acrescentou o Papa, «pensamos que isto acontece
depois de alguns deles O terem visto durante aquele dia:
tinham a certeza de que estava vivo. Mas, depois, o que
porventura aconteceu, não se sabe...»
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A passagem evangélica sugere, explicou o Pontífice,
que «o medo da alegria é uma doença do cristão». Também nós «temos medo da alegria» e dizemos a nós mesmos que «é melhor pensar: sim, Deus existe, mas está lá,
Jesus ressuscitou, mas está longe!» Como se disséssemos:
mantenhamos «um pouco de distância». E assim verificamos que «temos medo da proximidade de Jesus, porque isto nos dá alegria».
Tal atitude explica também porque há «tantos cristãos com cara de funeral», cuja «vida parece um funeral contínuo». Cristãos que «preferem a tristeza e não a
alegria; movem-se melhor não à luz da alegria, mas nas
sombras». Precisamente «como aqueles animais» – especificou o Papa – «que conseguem sair somente de noite
porque à luz do dia não conseguem ver nada. Como os
morcegos! E com um pouco de sentido de humor podemos dizer que há “cristãos morcegos”, que preferem as
sombras à luz da presença do Senhor.»
«Temos medo da alegria» – continuou o Pontífice –
«e Jesus, com a sua ressurreição, dá-nos a alegria: a alegria de sermos cristãos, a alegria de O seguir de perto,
a alegria de andar nos caminhos das bem-aventuranças,
a alegria de ser como Ele». Mas ao contrário, «nós, muitas vezes, ficamos espavoridos quando nos vem esta alegria ou então cheios de medo; ou acreditamos ver um
fantasma ou pensamos que Jesus é um modo de agir».
Tanto assim que dizemos: «Mas nós somos cristãos e
devemos fazer assim!» E pouco importa que Jesus não
esteja cá. Deveríamos sobretudo perguntar-nos: «Mas
tu falas com Jesus? Tu dizes-lhe: Jesus, eu creio que Tu
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vives, que Tu ressucitaste, que Tu estás perto de mim,
que Tu não me abandonas?» É este o «diálogo com Jesus» que é próprio da vida cristã, animado pela certeza
de que «Jesus está sempre connosco, está sempre com
os nossos problemas, com as nossas dificuldades e
com as nossas obras boas».
Por isso, repetiu o Pontífice, deve-se superar «o medo
da alegria» e pensar em quantas vezes «nós não somos
felizes porque temos medo». Como os discípulos que,
explicou o Papa, «tinham sido derrotados pelo mistério da cruz». Daqui o medo deles. «E na minha terra»
– acrescentou – «existe um ditado que diz assim: quando
alguém se queima com leite quente, depois, quando vê
uma vaca, chora.» E é assim que são os discípulos, «queimados pelo drama da cruz, disseram: não, fechemo-nos
aqui! Ele está no Céu, e está tudo muito bem, ressuscitou, mas que não venha cá novamente porque não O
aguentamos!»
O Papa Francisco concluiu a sua meditação invocando
o Senhor para que «faça com todos nós o que fez com os
discípulos que tinham medo da alegria: que nos abra a
mente». Lê-se, de facto, no Evangelho: «Então abriu-lhes
as mentes para compreenderem as Escrituras.» Portanto,
formulou o Papa, «que o Senhor abra a nossa mente e
nos faça compreender que Ele é uma realidade viva, que
Ele tem corpo, que Ele é como nós e que Ele nos acompanha, que Ele já venceu: peçamos ao Senhor a graça de
não ter medo da alegria».
Meditação matutina, Casa Santa Marta,
Quinta-feira da III Semana da Páscoa, 24 de abril de 2014
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edir ao Senhor «a graça de não ter medo quando
o Espírito, com segurança, me diz para dar um
passo em frente». E pedir a «coragem apostólica
de levar vida e não fazer da nossa vida cristã um museu
de lembranças». Esta é a dupla recomendação com que o
Papa Francisco concluiu, na manhã de terça-feira 28 de
abril, a homilia da Missa na capela da Casa Santa Marta.
Comentando as leituras do dia, o Pontífice demorrou-se especialmente sobre a primeira, extraída dos Atos
dos Apóstolos (11,19-26), na qual – como lembrou – se
narra que «depois dos primeiros tempos de alegria, depois da efusão do Espírito Santo, havia na Igreja belos
momentos, mas também tantos problemas». Um destes era representado pelo facto de que alguns pregavam
«o Evangelho aos gregos, aos pagãos, àqueles que não
eram israelitas». De facto, explicou Francisco, «isto era
tão estranho, que aparecia uma nova doutrina». De resto, fez notar, «já se tinha passado o episódio de Pedro na
casa de Cornélio» que tinha suscitado indignação: «Mas
Tu foste até lá e entraste numa casa pagã! Tornaste-Te
impuro», tinham-Lhe observado.
Ora acontecia algo parecido: «depois da perseguição
de Estêvão» os discípulos tinham-se dispersado e em
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Jerusalém apenas os Apóstolos tinham ficado. Alguns
desses discípulos «chegaram a Antioquia e pregavam nas
sinagogas, aos judeus». Mas «outros, chegados de Chipre e de Cirene, começaram a falar também aos gregos,
anunciando que Jesus é o Senhor: “E a mão do Senhor
estava com eles e assim um grande número acreditou e
converteu-se.”»
Deste modo, quando «esta notícia “chegou aos ouvidos da Igreja de Jerusalém”, criou inquietação». Então,
os Apóstolos «fizeram uma espécie de “visita canónica”,
dizendo a Barnabé: “Vai, faz aí uma visita e depois veremos o que fazer.”» Porém, «quando Barnabé chegou e viu
aquela graça de Deus, permaneceu feliz e causou tranquilidade e paz à Igreja de Jerusalém». Em suma, para o
Papa, o episódio narrado nos Atos fala uma vez mais de
“novidade”, que irrompeu «naquela mentalidade» segundo a qual Jesus viera somente «para salvar o seu povo,
o povo escolhido pelo Pai». Uma mentalidade incapaz
ainda de perceber «como outros povos também fariam
parte» do plano divino de salvação.
«Mas» – advertiu o Pontífice, citando o Livro de Isaías –,
«nas profecias falava-se disso.» Porém, eles «não entendiam. Não entendiam que Deus é o Deus das novidades:
“Eu faço tudo novo”, diz-nos»; não compreendiam «que
o Espírito Santo tinha vindo precisamente para isto, para
nos renovar e continuamente age para nos renovar».
Tudo «isto suscita medo. Na história da Igreja, podemos
ver desde então até hoje quantos temores suscitaram as
surpresas do Espírito Santo. É o Deus das surpresas.»
E a quem quisesse objetar: «Mas, padre, há novidades
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e novidades! Algumas novidades, logo se vê que são de
Deus, mas outras não», respondeu Francisco com as
palavras de Pedro aos irmãos de Jerusalém, quando foi
advertido por ter entrado na casa de Cornélio: «Quando
vi que a eles também foi dado o mesmo que nós recebemos, quem era eu para lhes negar o batismo?»
É a mesma ideia presente no texto da liturgia do dia
sobre Barnabé, definido «homem virtuoso» e «cheio de
Espírito Santo», com o sublinhado de que «em ambos os
casos é o Espírito Santo quem faz ver a verdade». Porém,
«nós sozinhos» não podemos fazer isso. «Com a nossa
inteligência não podemos», repetiu o Papa, explicando: «Podemos estudar toda a história da salvação, podemos estudar toda a teologia, mas sem o Espírito não
podemos compreender. É o Espírito que nos faz compreender a verdade ou – usando as palavras de Jesus – é o Espírito que nos faz conhecer a voz de Jesus: “As minhas ovelhas
escutam a minha voz e Eu conheço-as e elas seguem-Me.”»
Em definitivo, para Francisco, «o avançar na Igreja é obra do Espírito Santo. É ele quem opera.» «Jesus
também disse o mesmo aos Apóstolos: “Enviar-vos-ei o
dom do Pai e ele vai fazer-vos recordar e ensinar-vos-á.”»
Como? Lembrando aquilo que Jesus disse e referindo-se às profecias: «Para isto, nos primeiros discursos, até
mesmo no de Estêvão, existe uma releitura» – esclareceu
o Pontífice – «de todas as profecias. É obra do Espírito
Santo fazer lembrar a história em chave de Jesus ressuscitado: “e ele ensinar-vos-á o caminho.”»
A propósito disto, o Papa também sugeriu «como fazer» para estar seguros de que a voz que ouvimos é a
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mesma de Jesus e que o que sentimos dever fazer é obra
do Espírito Santo. Deve-se, repetiu, «orar. Sem oração,
não há espaço para o Espírito»; deve-se «pedir a Deus
que nos envie este dom: “Senhor, dai-nos o Espírito Santo para podermos sempre discernir o que devemos fazer.”» Dando atenção atenção ao facto de que isso «não
significa repetir sempre a mesma coisa. A mensagem é a
mesma: mas a Igreja avança, a Igreja vai em frente com
estas surpresas, com estas novidades do Espírito Santo.»
Portanto, «devem-se discernir e para as discernir deve-se orar, pedir esta graça». Como fizeram Barnabé, que
«estava cheio do Espírito Santo e compreendeu logo»,
e Pedro, que «viu, disse: “Mas quem sou eu para negar
aqui o batismo?”» De facto, o Espírito Santo «não nos
deixa cair no erro».
Também neste caso, o Papa disse-se, consciente das
objeções que poderiam ser colocadas ao seu raciocínio:
«Mas, padre, porquê criar tantos problemas? Façamos
as coisas como sempre as fizemos, assim ficamos mais
seguros.» E a resposta foi que esta hipótese poderia ser
«uma alternativa», mas seria «uma alternativa estéril;
uma alternativa de “morte”». Sendo muito melhor, concluiu, «correr o risco, com a oração, com a humildade, de
aceitar o que o Espírito nos pede para mudar segundo o
tempo em que vivemos: este é o caminho».
Meditação matutina, Casa Santa Marta,
Terça-feira da IV Semana da Páscoa, 28 de abril de 2015
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ma expressão que Jesus repete com frequência, principalmente durante a Última Ceia,
é: «Permanecei em Mim!» Não vos afasteis
de Mim, permanecei em Mim! E a vida cristã consiste
precisamente neste permanecer em Jesus. Esta é a vida
cristã: permanecer em Jesus. E para nos explicar bem
o que quer dizer com isto, Jesus recorre a esta bonita
figura da videira: «Eu sou a videira verdadeira, e vós os
ramos.» (Cf. Jo 15,1.5) E cada ramo que não estiver unido à videira acaba por morrer, não dá fruto; e em seguida
é cortado, para alimentar o fogo. São necessários muitos
para isto, para fazer o fogo – são deveras úteis – mas não
para produzir fruto. Ao contrário, os ramos que estiverem unidos à videira, recebem dela a linfa vital e assim
desenvolvem-se, crescem e dão os seus frutos. Simples,
esta imagem é simples. Permanecer em Jesus significa estar unido a Ele, para d’Ele receber a vida, o amor,
o Espírito Santo. É verdade, todos nós somos pecadores, mas se permanecermos em Jesus, como os ramos
unidos à videira, o Senhor virá e podar-nos-á um pouco, para que possamos dar mais fruto. Ele cuida sempre
de nós. Mas se nos separarmos da videira, deixaremos
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de permanecer no Senhor, seremos cristãos unicamente
com o nome, mas não com a vida; seremos cristãos mortos, porque não daremos fruto, como os ramos separados da videira.
Permanecer em Jesus significa ter a vontade de receber
a vida d’Ele, mas também o perdão e inclusive a poda,
mas recebê-la d’Ele. Permanecer em Jesus quer dizer procurá-l’O, rezar, dedicar-se à oração. Permanecer em Jesus
significa receber os sacramentos: a Eucaristia, a Reconciliação. Permanecer em Jesus – e esta é a situação mais
difícil – quer dizer fazer aquilo que o próprio Jesus fez,
ter as mesmas atitudes de Jesus. Mas quando «esfolamos»
os outros [falamos mal do próximo], por exemplo, ou
quando bisbilhotamos, não estamos em Jesus. Ele nunca
agiu assim. Quando somos mentirosos, não permanecemos em Jesus. Ele nunca mentiu. Quando enganamos
o próximo com negócios sujos que estão ao alcance de
todos, somos ramos mortos e deixamos de estar em
Jesus. Permanecer em Jesus significa fazer tudo aquilo
que Ele mesmo fazia: fazer o bem, ajudar os outros, rezar
ao Pai, curar os enfermos, ajudar os pobres e ter a alegria
do Espírito Santo.
Para nós, cristãos, uma boa pergunta é a seguinte:
Eu permaneço em Jesus, ou estou distante d’Ele? Encontro-me unido à videira que me dá vida, ou sou um
ramo morto, que é incapaz de produzir fruto, de dar
testemunho? E existem inclusive outros ramos, dos
quais Jesus não fala aqui, mas noutro excerto: aqueles
que se mostram como discípulos de Jesus, mas fazem o
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contrário de um discípulo de Jesus; trata-se dos ramos
hipócritas. Talvez todos vão à Missa aos domingos, talvez
tenham a cara de santinhos, totalmente piedosos, mas
depois vivem como se fossem pagãos. E no Evangelho,
Jesus chama-lhes hipócritas. Jesus é bom e convida-nos
a permanecer n’Ele. Jesus dá-nos a força, e quando caímos no pecado – todos nós somos pecadores –, perdoa-nos, porque Ele é misericordioso. Mas aquilo que Ele
quer são estas duas atitudes: que permaneçamos n’Ele e
que não sejamos hipócritas. É assim que progride a vida
cristã.
E o que nos oferece o Senhor, se permanecermos
n’Ele? Já o ouvimos: «Se permanecerdes em Mim, e as
minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo
o que quiserdes e ser-vos-á dado.» (Jo 15,7) Uma força
na oração: «Pedi tudo aquilo que quiserdes», ou seja,
a prece poderosa, a tal ponto que Jesus atende ao que
pedimos. No entanto, se a nossa oração for insuficiente
– se não for recitada verdadeiramente em Jesus –, a prece
não dará os seus frutos, porque o ramo não permanece
unido à videira. Mas se o ramo estiver unido a videira,
ou seja, «se permanecerdes em Mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e ser-vos-á dado». É nisto que consiste a oração
omnipotente. Mas de onde brota esta omnipotência da
oração? Da permanência em Jesus; da união com Jesus,
como o ramo permanece unido à videira. Que o Senhor
nos conceda esta graça!
Homilia, Ostia, V Domingo de Páscoa,
3 de maio de 2015
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o Credo, encontramos a afirmação que Jesus
«subiu aos Céus, está sentado à direita do
Pai». A vida terrena de Jesus culmina com o
acontecimento da Ascensão, ou seja, quando Ele passa
deste mundo para o Pai e é elevado à sua direita. Qual é o
significado deste acontecimento? Quais são as suas consequências para a nossa vida? O que significa contemplar
Jesus sentado à direita do Pai? Nisto, deixemo-nos guiar
pelo evangelista Lucas.
Comecemos pelo momento em que Jesus decide empreender a sua última peregrinação a Jerusalém. São Lucas observa: «Aproximando-se o tempo em que Jesus
devia ser arrebatado deste mundo, Ele resolveu dirigir-Se
a Jerusalém.» (Lc 9,51) Enquanto «ascende» à Cidade
santa, onde se realizará o seu «êxodo» desta vida, Jesus
já vê a meta, o Céu, mas sabe bem que o caminho que
O leva à glória do Pai passa pela Cruz, através da obediência ao desígnio divino de amor pela humanidade.
O Catecismo da Igreja Católica afirma que «a elevação
na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão aos
Céus» (n.º 662). Também nós devemos ver claramente na nossa vida cristã que a entrada na glória de Deus
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exige a fidelidade diária à sua vontade, mesmo quando
requer sacrifício e às vezes exige que mudemos os nossos
programas. A Ascensão de Jesus verifica-se concretamente no monte das Oliveiras, perto do lugar para onde
se tinha retirado em oração antes da Paixão, para permanecer em profunda união com o Pai: mais uma vez,
vemos que a oração nos concede a graça de viver fiéis ao
desígnio de Deus.
No final do seu Evangelho, São Lucas narra o acontecimento da Ascensão de modo muito sintético. Jesus
conduziu os discípulos «para Betânia e, levantando as
mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado para o Céu. Depois de O terem
adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo.
E permaneciam no Templo, louvando e bendizendo
a Deus» (24,50-53); assim diz São Lucas. Gostaria de
observar dois elementos desta narração. Antes de tudo,
durante a Ascensão, Jesus realiza o gesto sacerdotal da
bênção e sem dúvida os discípulos manifestam a sua fé
com a prostração, ajoelham-se inclinando a cabeça. Este
é o primeiro ponto importante: Jesus é o único e eterno
Sacerdote que, com a sua paixão, atravessou a morte e o
sepulcro, ressuscitou e subiu ao Céu; está sentado à direita de Deus Pai, de onde intercede para sempre a nosso
favor (cf. Hb 9,24). Como afirma São João, na sua primeira carta, Ele é o nosso advogado: como é bom ouvir
isto! Quando alguém é convocado pelo juiz ou tem uma
causa, a primeira coisa que faz é procurar um advogado
para que o defenda. Nós temos um, que nos defende
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sempre, defende-nos das insídias do diabo, defende-nos
de nós mesmos e dos nossos pecados! Caríssimos irmãos e irmãs, temos este advogado: não tenhamos medo
de o procurar para pedir perdão, para pedir a bênção,
para pedir misericórdia! Ele perdoa-nos sempre, é o nosso advogado: defende-nos sempre! Não esqueçais isto!
Assim, a Ascensão de Jesus ao Céu leva-nos a conhecer
esta realidade tão consoladora para o nosso caminho:
em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a nossa humanidade foi levada para junto de Deus; Ele abriu-nos a passagem; Ele é como um chefe de grupo, quando
se escala uma montanha, que chega ao cimo e nos puxa
para junto de si, conduzindo-nos para Deus. Se lhe confiarmos a nossa vida, se nos deixarmos guiar por Ele,
temos a certeza de estar em mãos seguras, nas mãos do
nosso Salvador, do nosso advogado.
Um segundo elemento: São Lucas afirma que os Apóstolos, depois de terem visto Jesus subir ao Céu, voltaram
para Jerusalém «com grande júbilo». Isto parece-nos
um pouco estranho. Em geral, quando estamos separados dos nossos familiares, dos nossos amigos, devido
a uma partida definitiva e sobretudo por causa da morte, apodera-se de nós uma tristeza natural, porque já
não veremos o seu rosto, nem ouviremos a sua voz,
já não poderemos beneficiar do seu carinho, da sua presença. Ao contrário, o evangelista sublinha a profunda
alegria dos Apóstolos. Mas porquê? Precisamente porque, com o olhar da fé, eles compreendem que, não
obstante tenha sido subtraído aos seus olhos, Jesus
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permanece para sempre com eles, não os abandona e, na
glória do Pai, sustém-nos, orienta-os e intercede por eles.
São Lucas descreve o acontecimento da Ascensão
também no início dos Atos dos Apóstolos, para frisar
que tal acontecimento é como o elo que une e liga a vida
terrena de Jesus à vida da Igreja. Aqui São Lucas refere-se também à nuvem que subtrai Jesus à vista dos discípulos, os quais permanecem a contemplar Cristo que
sobe para junto de Deus (cf. At 1,9-10). Então intervêm
dois homens em vestes brancas que os convidam a não
permanecer imóveis a contemplar o céu, mas a alimentar
a sua vida e o seu testemunho com a certeza de que Jesus voltará do mesmo modo como o viram subir ao céu
(cf. At 1,10-11). É precisamente o convite a começar
a partir da contemplação do Senhorio de Cristo, a fim
de receber d’Ele a força para anunciar e testemunhar o
Evangelho na vida de todos os dias: contemplar e agir,
ora et labora, ensina São Bento, são ambos necessários
na nossa vida de cristãos.
Caros irmãos e irmãs, a Ascensão não indica a ausência de Jesus, mas diz-nos que Ele está vivo no meio de
nós de modo novo; já não se encontra num lugar específico do mundo, como era antes da Ascensão; agora
está no Senhorio de Deus, presente em cada espaço e
tempo, próximo de cada um de nós. Na nossa vida nunca
estamos sozinhos: temos este advogado que nos espera
e nos defende. Nunca estamos sozinhos: o Senhor crucificado e ressuscitado orienta-nos; juntamente connosco existem muitos irmãos e irmãs que, no silêncio e no
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escondimento, na sua vida de família e de trabalho, nos
seus problemas e dificuldades, nas suas alegrias e esperanças, vivem todos os dias a fé e, juntamente connosco,
anunciam ao mundo o domínio do amor de Deus, em
Jesus Cristo ressuscitado que subiu ao Céu, nosso advogado. Obrigado!

O

fe

rta

PA

U

LU

S

Ed

ito

Audiência-geral, Praça de São Pedro,
Quarta-feira, 17 abril de 2013
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omo é que Jesus me olha hoje?» Esta pergunta sugerida por Francisco atinge e interpela diretamente cada cristão com a
mesma força daqueles «três olhares com que o Senhor
olhou para Pedro». Olhares que narram «o entusiasmo
da vocação, o arrependimento e a missão», explicou o
Papa na Missa celebrada sexta-feira 22 de maio, na capela da Casa Santa Marta.
O texto que narra o diálogo entre Jesus e Pedro, fez
notar o Pontífice, «está quase no final» do Evangelho de
São João» (21,15-19) «Lembramo-nos sempre» – continuou – «da história daquela noite de pescaria», quando
«os discípulos não pescaram nada, mesmo nada». E por
isso «estavam um bocadinho zangados». Deste modo,
«quando se aproximaram da margem» e ouviram um
homem a perguntar se tinham «alguma coisa para
comer», eles, como estavam nervosos, responderam:
«Não!» Porque realmente «não tinham pescado nada».
Mas este homem disse-lhes que lançassem as redes para
o outro lado: os discípulos assim fizeram «e a rede encheu-se de peixes».
Foi «São João, o amigo mais íntimo, que reconheceu
o Senhor». Por seu lado, «Pedro, entusiasta, logo se deita
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ao mar para chegar em primeiro lugar junto do Senhor».
Esta é na verdade «uma pesca milagrosa», observou
Francisco, mas «quando chegaram à terra – aqui começa
a passagem do Evangelho deste dia – encontram Jesus a
preparar a primeira refeição do dia: havia peixe numa
grelha». E deste modo comeram juntos. Depois «tendo
comido, começa um diálogo entre Jesus e Pedro».
«Hoje, na oração» – confidenciou o Papa –, «senti
no coração como seria o olhar de Jesus para Pedro.»
E no Evangelho, acrescentou, «encontrei três olhares diferentes de Jesus para Pedro».
«O primeiro olhar», fez notar Francisco, encontra-se
«no início do Evangelho de São João, quando André fala
com seu irmão Pedro e lhe diz: “Encontramos o Messias.”» E «levou-o a Jesus», que «fixando os olhos nele,
lhe diz: “Tu és Simão, filho de Jonas. Serás chamado Pedro.”» É «o primeiro olhar, o olhar da missão que, tempos depois, em Cesareia de Filipe, explica a missão: “Tu
és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja”:
esta será a tua missão.»
«Entretanto» – afirmou o Pontífice –, «Pedro tornou-se um entusiasta de Jesus: seguia Jesus. Lembremo-nos
daquela passagem do sexto capítulo do Evangelho de
São João, quando Jesus fala de comer o seu corpo e muitos discípulos diziam naquele momento: “Como é duro
este sermão, esta palavra é difícil.”» Tanto assim que
«começaram a ir-se embora». Então, «Jesus olha para
os seus discípulos e diz: “Quereis vós também ir embora”?» E «foi o entusiasmo de Pedro que respondeu: “Não!
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Para onde iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna!”»
Portanto, explicou Francisco, este é o primeiro olhar:
«A vocação e um primeiro anúncio da missão.» E «como
é a alma de Pedro naquele primeiro olhar? Entusiasta.»
É «o primeiro tempo de andar com o Senhor».
Depois, acrescentou o Papa, «pensei no segundo
olhar». Encontramo-lo «à tardinha da noite de Quinta-Feira Santa, quando Pedro quer seguir Jesus e se aproxima do lugar onde Ele está, na casa do sacerdote, na
cadeia, mas aí é reconhecido: “Não, eu não O conheço!”» Renega-O «três vezes». Depois «sente o canto do
galo e lembra-se: reneguei o Senhor. Perdi tudo. Perdi
o seu amor.» Precisamente «naquele momento, Jesus é
levado para outra sala, através do pátio, e fixa o olhar
sobre Pedro». O Evangelho de São Lucas diz que «Pedro
chorou amargamente». Assim «aquele entusiasmo de
seguir Jesus transformou-se agora em choro, porque,
por ter pecado, renegou Jesus». Porém, «aquele olhar
muda o coração de Pedro, mais do que até ali». Portanto,
«a primeira mudança é a mudança de nome e também
de vocação». «Neste segundo olhar muda o coração e é
uma mudança de conversão no amor.»
«Desconhecemos como foi o olhar daquele encontro,
sozinhos, após a Ressurreição» afirmou Francisco. «Sabemos que Jesus encontrou Pedro, diz o Evangelho, mas
não sabemos o que disseram.» E assim aquela narração
na liturgia de hoje «é o terceiro olhar: a confirmação da
missão; mas também o olhar em que Jesus pede a Pedro
uma confirmação do seu amor». De facto, «por três vezes
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– três vezes! –, Pedro renegara-O»; e agora o Senhor
«por três vezes lhe pede a manifestação do seu amor».
E «quando Pedro, de cada vez, diz sim, que lhe quer
bem, que o ama, dá-lhe a missão: “Apascenta os meus
cordeiros, apascenta as minhas ovelhas.”» Mais, à terceira pergunta – «Simão, filho de João, tu amas-Me?» –,
Pedro «sentiu remorsos e quase chorou». Estava desagradado porque «pela terceira vez» o Senhor «lhe perguntava: “Tu amas-Me?”» E responde-Lhe: «Senhor, Tu
sabes tudo, Tu sabes que Te amo.» E logo depois Jesus
diz: «Apascenta as minhas ovelhas.» Este é «o terceiro
olhar: o olhar da missão».
Francisco levou-nos pois a meditar sobre a essência
dos «três olhares» do Senhor para Pedro: «O primeiro,
o olhar com que o escolheu, e o entusiasmo de seguir
Jesus; o segundo, o olhar do arrependimento no momento daquele pecado tão grave da renega a Jesus; o terceiro
olhar foi o olhar da missão: “Apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas.”» Mas «não está tudo
aqui. Jesus aproveita e diz mais: tu fazes tudo isto por
amor e depois? Serás coroado rei? Não.» Pelo contrário,
o Senhor afirma claramente: «Digo-te: quando eras mais
jovem, vestias-te por ti próprio e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e um
outro te há de vestir e levar-te-á para onde não queres.»
Como se lhe dissesse: «Tu também, como Eu, encontrar-te-ás no pátio em que fixei o olhar sobre ti, muito perto
da cruz.»
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Sobre isto, o Papa propôs um exame de consciência.
«Também nós podemos pensar: Qual é hoje o olhar de
Jesus sobre mim? Como é que Jesus me olha? Chamando-me? Perdoando-me? Para uma missão?» Temos a
certeza de que no caminho por Ele percorrido, todos
nós estamos sob o seu olhar: Ele olha-nos sempre com
amor, pede-nos alguma coisa, perdoa-nos sempre e dá-nos uma missão.
Antes de continuar a celebração – «agora Jesus vem
sobre o altar» lembrou –, Francisco convidou a orar:
«Senhor, Tu estás aqui, entre nós. Fixa o teu olhar sobre
mim e diz-me o que devo fazer; como devo chorar os
meus erros, os meus pecados; que coragem devo ter em
ir em frente pelo caminho que Tu fizeste antes de mim.»
E «durante este sacrifício eucarístico», é oportuno «que
seja este o nosso diálogo com Jesus». Depois, concluiu,
«será bom pensar durante o dia inteiro no olhar de Jesus
sobre mim».
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Meditação matutina, Casa Santa Marta,
Sexta-feira da VII Semana depois da Páscoa, 22 de maio de 2015
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vos envio a vós [...] Recebei o Espírito Santo» (Jo 20,21-22): diz-nos Jesus. A efusão
do Espírito, que tivera lugar na tarde da Ressurreição,
repete-se no dia de Pentecostes, corroborada por sinais visíveis extraordinários. Na tarde de Páscoa, Jesus
aparece aos Apóstolos e sopra sobre eles o seu Espírito
(cf. Jo 20,22); na manhã de Pentecostes, a efusão acontece de forma estrondosa, como um vento que se abate
impetuoso sobre a casa e irrompe na mente e no coração dos Apóstolos. Como resultado, recebem uma força tal que os impele a anunciar, nas diferentes línguas,
o acontecimento da ressurreição de Cristo: «Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras
línguas.» (At 2,4) Juntamente com eles, estava Maria,
a Mãe de Jesus, a primeira discípula, e ali se torna Mãe
da Igreja nascente. Com a sua paz, com o seu sorriso,
com a sua maternidade, acompanhava a alegria da jovem
Esposa, a Igreja de Jesus.
A palavra de Deus – especialmente neste dia – diz-nos que o Espírito age nas pessoas e comunidades que
estão repletas d’Ele, fá-las capazes de receber Deus («capax Dei» – dizem os Santos Padres). E que faz o Espírito
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Santo por meio desta capacidade nova que nos dá? Guia
para a verdade completa (Jo 16,13), renova a terra
(Sl 103[104]) e produz os seus frutos (Gl 5,22-23). Guia,
renova e dá frutos.
No Evangelho, Jesus promete aos seus discípulos que,
quando Ele tiver regressado ao Pai, virá o Espírito Santo
que os «há de guiar para a verdade completa» (Jo 16,13).
Chama-Lhe precisamente «Espírito da verdade», explicando que a sua ação será introduzi-los sempre mais
na compreensão daquilo que Ele, o Messias, disse e fez,
nomeadamente da sua morte e ressurreição. Aos Apóstolos, incapazes de suportar o escândalo da Paixão do
seu Mestre, o Espírito dará uma nova chave de leitura
para os introduzir na verdade e beleza do acontecimento
da Salvação. Estes homens, antes temerosos e bloqueados, fechados no Cenáculo para evitar repercussões da
Sexta-Feira Santa, já não se envergonharão de ser discípulos de Cristo, já não tremerão perante os tribunais
humanos. Graças ao Espírito Santo, de que estão repletos, compreendem «a verdade completa», ou seja, que
a morte de Jesus não é a sua derrota, mas a máxima expressão do amor de Deus; um amor que, na Ressurreição,
vence a morte e exalta Jesus como o Vivente, o Senhor,
o Redentor do homem, o Senhor da história e do mundo.
E esta realidade, de que são testemunhas, torna-se a Boa
Notícia que deve ser anunciada a todos.
Depois, o Espírito Santo renova – guia e renova –, renova a terra. O Salmo diz: «Se envias o teu Espírito [...]
renovas a face da Terra.» (Sl 103[104],30) A narração
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dos Atos dos Apóstolos sobre o nascimento da Igreja
encontra uma significativa correspondência neste Salmo, que é um grande louvor de Deus Criador. O Espírito
Santo, que Cristo enviou do Pai, e o Espírito que tudo
vivifica são uma só e mesma pessoa. Por isso, o respeito pela criação é uma exigência da nossa fé: o «jardim»
onde vivemos é-nos confiado, não para o explorarmos,
mas para o cultivarmos e guardarmos com respeito (cf.
Gn 2,15). Mas isto só é possível se Adão – o homem
plasmado da terra – se deixar, por sua vez, renovar pelo
Espírito Santo, se deixar re-plasmar pelo Pai segundo
o modelo de Cristo, novo Adão. Então sim, renovados
pelo Espírito, podemos viver a liberdade dos filhos em
harmonia com toda a criação e, em cada criatura, podemos reconhecer um reflexo da glória do Criador, como
se afirma noutro Salmo: «Ó Senhor, nosso Deus, como
é admirável o teu nome em toda a Terra!» (82,10) Guia,
renova e dá, dá fruto.
Na Carta aos Gálatas, São Paulo quer mostrar qual é o
«fruto» que se manifesta na vida daqueles que caminham
segundo o Espírito (cf. 5,22). Temos, de uma parte,
a «carne» com o cortejo dos seus vícios elencados pelo
Apóstolo, que são as obras do homem egoísta, fechado
à ação da graça de Deus; mas, de outra, há o homem
que, com a fé, deixa irromper em si mesmo o Espírito de
Deus e, nele, florescem os dons divinos, resumidos em
nove radiosas virtudes que Paulo chama o «fruto do Espírito». Daí o apelo, repetido no início e no fim como um
programa de vida: «Caminhai no Espírito.» (Gl 5,16.25)
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O mundo tem necessidade de homens e mulheres que
não estejam fechados, mas repletos de Espírito Santo.
Para além de falta de liberdade, o fechamento ao Espírito
Santo é também pecado. Há muitas maneiras de se fechar ao Espírito Santo: no egoísmo do próprio benefício,
no legalismo rígido – como a atitude dos doutores da lei
que Jesus chama de hipócritas –, na falta de memória
daquilo que Jesus ensinou, no viver a existência cristã
não como serviço mas como interesse pessoal, e assim
por diante. Ao contrário, o mundo necessita da coragem,
da esperança, da fé e da perseverança dos discípulos de
Cristo. O mundo precisa dos frutos, dos dons do Espírito Santo, como elenca São Paulo: «Amor, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
autodomínio.» (Gl 5,22) O dom do Espírito Santo foi
concedido em abundância à Igreja e a cada um de nós,
para podermos viver com fé genuína e caridade operosa,
para podermos espalhar as sementes da reconciliação e
da paz. Fortalecidos pelo Espírito – que guia, guia-nos
para a verdade, que nos renova a nós e à Terra inteira,
e que nos dá os frutos –, fortalecidos no Espírito e por
estes múltiplos dons, tornamo-nos capazes de lutar sem
abdicações contra o pecado, de lutar sem abdicações
contra a corrupção que dia a dia se vai estendendo sempre mais no mundo, e dedicar-nos, com paciente perseverança, às obras da justiça e da paz.
Homilia, Basílica Vaticana,
Domingo de Pentecostes, 24 de maio de 2015
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(At 2,4)
Falando aos Apóstolos na Última Ceia,
Jesus disse que, depois da sua partida deste mundo, lhes
enviaria o dom do Pai, ou seja o Espírito Santo (cf. Jo 15,
26). Esta promessa realiza-se poderosamente no dia de
Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos congregados no Cenáculo. Aquela efusão, embora tenha sido extraordinária, não foi única nem limitada
àquele momento, mas é um acontecimento que se renovou e que ainda hoje se renova. Cristo glorificado à
direita do Pai continua a cumprir a sua promessa, derramando sobre a Igreja o Espírito vivificador, que nos
ensina, nos recorda e nos faz falar.
O Espírito Santo ensina-nos: é o Mestre interior. Ele
orienta-nos pela senda reta, através das situações da
vida. Indica-nos o caminho, a vereda. Nos primórdios
da Igreja, o Cristianismo era conhecido como «o caminho» (cf. At 9,2), e o próprio Jesus é o Caminho. O Espírito Santo ensina-nos a segui-l’O, a caminhar nas suas
pegadas. Mais do que um mestre de doutrina, o Espírito
Santo é um Mestre de vida. E, sem dúvida, da vida faz

146 | Papa Francisco

O

fe

rta

PA

U

LU

S

Ed

ito

ra

parte também o saber, o conhecer, mas no contexto do
horizonte mais amplo e harmonioso da existência cristã.
O Espírito Santo recorda-nos, recorda-nos tudo aquilo
que Jesus disse. É a memória viva da Igreja. E enquanto
nos faz recordar, leva-nos também a compreender as
palavras do Senhor.
Este recordar no Espírito e graças ao Espírito não se
reduz a um gesto mnemónico, mas constitui um aspeto
essencial da presença de Cristo em nós e na sua Igreja.
O Espírito de verdade e de caridade recorda-nos o que
Cristo disse, leva-nos a entrar cada vez mais plenamente
no sentido das suas palavras. Todos nós fazemos esta experiência: num momento, em qualquer situação, temos
uma ideia e depois mais uma, que se liga a um excerto
da Escritura... É o Espírito que nos leva a percorrer este
caminho: a vereda da memória viva da Igreja. E isto exige de nós uma resposta: quanto mais generosa for a resposta, tanto mais as palavras de Jesus se tornarão em nós
vida, atitudes, escolhas, gestos e testemunho. Em síntese,
o Espírito recorda-nos o mandamento do amor e chama-nos a vivê-lo!
Um cristão sem memória não é um cristão autêntico:
é um cristão a meio caminho, é um homem ou uma mulher prisioneiro do momento, que não sabe valorizar a
sua história, não a sabe ler nem viver como história de
salvação. Ao contrário, com a ajuda do Espírito Santo,
podemos interpretar as inspirações interiores e os acontecimentos da vida à luz das palavras de Jesus. E assim
prospera em nós a sabedoria da memória, a sapiência
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do coração, que é um dom do Espírito. Que o Espírito
reavive a memória cristã em todos nós! E naquele dia,
juntamente com os Apóstolos, estava presente a Mulher
da memória, Aquela que desde o princípio ponderava
tudo no seu coração. Estava presente Maria, nossa Mãe.
Que Ela nos ajude neste caminho da memória!
O Espírito Santo ensina-nos, recorda-nos e – outra
sua característica – faz-nos falar com Deus e com os
homens. Não existem cristãos mudos, emudecidos de
alma; não, não há lugar para isto.
Ele leva-nos a falar com Deus na oração. A oração é
uma dádiva que nós recebemos gratuitamente; é diálogo com Ele no Espírito Santo, que ora em nós que nos
permite dirigir-nos a Deus chamando-lhe Pai, Abba
(cf. Rm 8,15; Gl 4,4); e não se trata apenas de um «modo
de dizer», mas da realidade: nós somos realmente filhos
de Deus. «Todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.» (Rm 8,14)
Ele faz-nos falar no gesto da fé. Nenhum de nós pode
dizer «Jesus é o Senhor» – como ouvimos hoje – sem o
Espírito Santo. E o Espírito leva-nos a falar com os
homens no diálogo fraterno. Ajuda-nos a falar com os demais, reconhecendo neles irmãos e irmãs; a falar com
amizade, ternura e mansidão, compreendendo as angústias e as esperanças, as tristezas e as alegrias dos outros.
Mas há mais: o Espírito Santo leva-nos a falar também
aos homens na profecia, ou seja, transformando-nos em
«canais» humildes e dóceis da Palavra de Deus. A profecia é feita com franqueza, para mostrar abertamente as
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contradições e as injustiças, mas sempre com mansidão e
intenção construtiva. Impregnados do Espírito de amor,
podemos ser sinais e instrumentos de Deus que ama,
serve e vivifica.
Recapitulando: o Espírito Santo ensina-nos o caminho; recorda-nos e explica-nos as palavras de Jesus;
leva-nos a rezar e a dizer «Pai» a Deus; faz-nos falar
aos homens no diálogo fraterno e leva-nos a falar na
profecia.
No dia de Pentecostes, quando os discípulos «se tornaram cheios do Espírito Santo», teve lugar o Batismo
da Igreja, que nasceu «em saída», «em partida», para
anunciar a Boa Notícia a todos. A Mãe Igreja parte para
servir. Recordemos também a outra Mãe, a nossa Mãe
que partiu com prontidão para servir. A Mãe Igreja e a
Mãe Maria: ambas são virgens, ambas são mães, são ambas mulheres. Jesus foi perentório com os Apóstolos: eles
não se deviam afastar de Jerusalém antes de terem recebido do alto a força do Espírito Santo (cf. At 1,4.8). Sem
Ele não existe a missão, e nem sequer a evangelização.
Por isso, juntamente com a Igreja inteira, com a nossa
Mãe Igreja católica, invoquemos: Vinde, Espírito Santo!
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e revivemos na liturgia a efusão do Espírito
Santo realizada por Cristo ressuscitado sobre
a sua Igreja; um acontecimento de graça que encheu o
Cenáculo de Jerusalém para se estender ao mundo inteiro.
Então, que aconteceu naquele dia tão distante de nós
e, ao mesmo tempo, tão perto que alcança o íntimo do
nosso coração? São Lucas dá-nos a resposta na passagem dos Atos dos Apóstolos que ouvimos (2,1-11).
O evangelista leva-nos a Jerusalém, ao andar superior
da casa onde se reuniram os Apóstolos. A primeira coisa
que chama a nossa atenção é o rombo improviso que
vem do céu, «comparável ao de forte rajada de vento»,
e enche a casa; depois, as «línguas à maneira de fogo»
que se iam dividindo e pousavam sobre cada um dos
Apóstolos. Rombo e línguas de fogo são sinais claros e
concretos, que tocam os Apóstolos não só externamente
mas também no seu íntimo: na mente e no coração. Em
consequência, «todos ficaram cheios do Espírito Santo», que esparge o seu dinamismo irresistível com efeitos surpreendentes: «começaram a falar outras línguas,
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conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem».
Abre-se então diante de nós um cenário totalmente inesperado: acorre uma grande multidão e fica muito admirada, porque cada qual ouve os Apóstolos a falarem na
própria língua. É uma coisa nova, experimentada por
todos e que nunca tinha sucedido antes: «Ouvimo-los
falar nas nossas línguas.» E de que falam? «Das grandes
obras de Deus.»
À luz deste texto dos Atos, quereria reflectir sobre três
palavras relacionadas com a ação do Espírito: novidade,
harmonia e missão.
1. A novidade causa sempre um pouco de medo, porque nos sentimos mais seguros se temos tudo sob controlo, se somos nós a construir, programar, projetar a
nossa vida de acordo com os nossos esquemas, as nossas
seguranças, os nossos gostos. E isto verifica-se também
quando se trata de Deus. Muitas vezes seguimo-l’O e
acolhemo-l’O, mas até um certo ponto; sentimos dificuldade em abandonar-nos a Ele com plena confiança, deixando que o Espírito Santo seja a alma, o guia
da nossa vida, em todas as decisões; temos medo que
Deus nos faça seguir novas estradas, faça sair do nosso horizonte frequentemente limitado, fechado, egoísta,
para nos abrir aos seus horizontes. Mas, em toda a história da salvação, quando Deus Se revela traz novidade
– Deus traz sempre novidade –, transforma e pede para
confiar totalmente n’Ele: Noé construiu uma arca, no
meio da zombaria dos demais, e salva-se; Abraão deixa
a sua terra, tendo na mão apenas uma promessa; Moisés
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enfrenta o poder do Faraó e guia o povo para a liberdade;
os Apóstolos, antes temerosos e trancados no Cenáculo,
saem corajosamente para anunciar o Evangelho. Não
se trata de seguir a novidade pela novidade, a busca de
coisas novas para se vencer o tédio, como sucede muitas
vezes no nosso tempo. A novidade que Deus traz à nossa
vida é verdadeiramente o que nos realiza, o que nos dá a
verdadeira alegria, a verdadeira serenidade, porque Deus
nos ama e quer apenas o nosso bem. Perguntemo-nos
hoje a nós mesmos: Permanecemos abertos às «surpresas de Deus»? Ou fechamo-nos, com medo, à novidade
do Espírito Santo? Mostramo-nos corajosos para seguir
as novas estradas que a novidade de Deus nos oferece, ou
pomo-nos à defesa, fechando-nos em estruturas caducas
que perderam a capacidade de acolhimento? Far-nos-á
bem colocarmo-nos estas perguntas durante todo o dia.
2. Segundo pensamento: à primeira vista, o Espírito Santo parece criar desordem na Igreja, porque traz a
diversidade dos carismas, dos dons. Mas não; sob a sua
ação, tudo isso é uma grande riqueza, porque o Espírito
Santo é o Espírito de unidade, que não significa uniformidade, mas a recondução do todo à harmonia. Quem
faz a harmonia na Igreja é o Espírito Santo. Um dos Padres da Igreja usa uma expressão de que gosto muito: o
Espírito Santo «ipse harmonia est – Ele próprio é a harmonia». Só Ele pode suscitar a diversidade, a pluralidade,
a multiplicidade e, ao mesmo tempo, realizar a unidade.
Também aqui, quando somos nós a querer fazer a diversidade fechando-nos nos nossos particularismos, nos
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nossos exclusivismos, trazemos a divisão; e quando somos nós a querer fazer a unidade segundo os nossos desígnios humanos, acabamos por trazer a uniformidade, a
homogeneização. Se, pelo contrário, nos deixamos guiar
pelo Espírito, a riqueza, a variedade, a diversidade nunca
dão origem ao conflito, porque Ele nos impele a viver a
variedade na comunhão da Igreja. O caminhar juntos
na Igreja, guiados pelos Pastores – que para isso têm um
carisma e ministério especial – é sinal da ação do Espírito Santo; uma característica fundamental para cada
cristão, cada comunidade, cada movimento é a eclesialidade. É a Igreja que me traz Cristo e me leva a Cristo;
os caminhos paralelos são muito perigosos! Quando alguém se aventura ultrapassando (proagon) a doutrina
e a comunidade eclesial – diz o Apóstolo João na sua
segunda carta – e deixa de permanecer nelas, não está
unido ao Deus de Jesus Cristo (cf. 2Jo v. 9). Por isso,
perguntemo-nos: Estou aberto à harmonia do Espírito
Santo, superando todo o exclusivismo? Deixo-me guiar
por Ele, vivendo na Igreja e com a Igreja?
3. O último ponto. Diziam os teólogos antigos: a alma
é uma espécie de barca à vela; o Espírito Santo é o vento
que sopra na vela, impelindo-a para a frente; os impulsos e incentivos do vento são os dons do Espírito. Sem o
seu incentivo, sem a sua graça, não vamos para a frente.
O Espírito Santo faz-nos entrar no mistério do Deus vivo
e salva-nos do perigo de uma Igreja gnóstica e de uma
Igreja narcisista, fechada no seu recinto; impele-nos a
abrir as portas e sair para anunciar e testemunhar a vida
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boa do Evangelho, para comunicar a alegria da fé, do encontro com Cristo. O Espírito Santo é a alma da missão.
O sucedido em Jerusalém, há quase dois mil anos, não é
um facto distante de nós, mas um facto que nos alcança
e se torna experiência viva em cada um de nós. O Pentecostes do Cenáculo de Jerusalém é o início, um início
que se prolonga. O Espírito Santo é o dom por excelência
de Cristo ressuscitado aos seus Apóstolos, mas Ele quer
que chegue a todos. Como ouvimos no Evangelho, Jesus
diz: «Eu apelarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito
para que esteja sempre convosco.» (Jo 14,16) É o Espírito
Paráclito, o «Consolador», que dá a coragem de levar o
Evangelho pelas estradas do mundo! O Espírito Santo
ergue o nosso olhar para o horizonte e impele-nos para
as periferias da existência a fim de anunciar a vida de
Jesus Cristo. Perguntemo-nos, se tendemos a fechar-nos
em nós mesmos, no nosso grupo, ou se deixamos que o
Espírito Santo nos abra à missão. Recordemos hoje estas
três palavras: novidade, harmonia, missão.
A liturgia deste dia é uma grande súplica, que a Igreja com Jesus eleva ao Pai, para que renove a efusão do
Espírito Santo. Cada um de nós, cada grupo, cada movimento, na harmonia da Igreja, se dirija ao Pai pedindo
este dom. Também hoje, como no dia do seu nascimento, a Igreja invoca juntamente com Maria: «Veni Sancte
Spiritus… – Vinde, Espírito Santo, enchei os corações
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor»!
Amen.
Homilia, Praça de São Pedro,
Domingo de Pentecostes, 19 de maio de 2013
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tempo pascal, que com alegria estamos a viver
guiados pela liturgia da Igreja, é por excelência
o tempo do Espírito Santo doado «sem medida» (cf. Jo 3,34) por Jesus crucificado e ressuscitado. Este
tempo de graça concluir-se-á com a festa do Pentecostes,
na qual a Igreja revive a efusão do Espírito sobre Maria
e os Apóstolos reunidos em oração no Cenáculo.
Mas quem é o Espírito Santo? No Credo professamos
com fé: «Creio no Espírito Santo que é Senhor e dá a
vida.» A primeira verdade à qual aderimos no Credo
é que o Espírito Santo é Kyrios, Senhor. Isto significa
que Ele é verdadeiramente Deus como o Pai e o Filho,
objeto do mesmo ato de adoração e glorificação que dirigimos ao Pai e ao Filho. De facto, o Espírito Santo é a
terceira Pessoa da Santíssima Trindade; é o grande dom
de Cristo Ressuscitado que abre a nossa mente e o nosso
coração à fé em Jesus como o Filho enviado pelo Pai e
que nos guia para a amizade e a comunhão com Deus.
Mas gostaria de refletir principalmente sobre o facto
de que o Espírito Santo é a fonte inesgotável da vida de
Deus em nós. O homem de todos os tempos e lugares
deseja uma vida plena e boa, justa e serena, uma vida que
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não seja ameaçada pela morte, mas que possa amadurecer e crescer até à sua plenitude. O homem é como um
viajante que, ao atravessar os desertos da vida, tem sede
de água viva, jorrante e fresca, capaz de saciar profundamente o seu desejo de luz, amor, beleza e paz. Todos
nós sentimos este desejo! E Jesus doa-nos esta água viva:
ela é o Espírito Santo, que procede do Pai e que Jesus
derrama nos nossos corações. «Vim para que tenhais
vida e vida em abundância», diz-nos Jesus (Jo 10,10).
Jesus promete à Samaritana que dará a «água viva»,
em abundância e para sempre, a todos aqueles que O
reconhecerem como o Filho enviado pelo Pai para nos
salvar (cf. Jo 4,5-26; 3,17). Jesus veio para nos dar esta
«água viva» que é o Espírito Santo, para que a nossa vida
seja guiada, animada e alimentada por Deus. Quando
dizemos que o cristão é um homem espiritual, entendemos precisamente isto: é uma pessoa que pensa e age em
conformidade com Deus, segundo o Espírito Santo. Mas
pergunto-me: E nós, pensamos segundo Deus? Agimos
em conformidade com Deus? Ou deixamo-nos guiar por
muitas outras coisas que não são propriamente Deus?
Cada um deve responder a isto no profundo do seu
coração.
Nesta altura podemos perguntar-nos: Por que razão
esta água nos pode saciar profundamente? Sabemos que
a água é essencial para a vida; sem água, morremos; ela
sacia, purifica e torna a terra fecunda. Na Carta aos Romanos encontramos esta expressão: «O amor de Deus
foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo,
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que nos foi concedido.» (5,5) A «água viva», o Espírito
Santo, Dom do Ressuscitado que passa a habitar em nós,
purifica-nos, ilumina-nos, renova-nos e transforma-nos,
porque nos torna partícipes da própria vida de Deus que
é Amor. Por isso, o Apóstolo Paulo afirma que a vida do
cristão é animada pelo Espírito e pelos seus frutos, que
são «caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança» (Gl 5,22-23).
O Espírito Santo introduz-nos na vida divina como «filhos
no Filho Unigénito». Noutro excerto da Carta aos Romanos, que recordámos várias vezes, São Paulo sintetiza-o
com estas palavras: «Na verdade, todos aqueles que são
movidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Vós
não recebestes um espírito de escravidão, para cair de
novo no temor; recebestes, pelo contrário, um espírito
de adoção, pelo qual chamamos: “Abba, Pai”. O próprio
Espírito atesta em união com o nosso espírito que somos
filhos de Deus; filhos e igualmente herdeiros – herdeiros
de Deus e co-herdeiros de Cristo –, se sofremos com Ele,
é para sermos também glorificados com Ele.» (8,14-17)
Este é o dom precioso que o Espírito Santo derrama nos
nossos corações: a própria vida de Deus, vida de filhos
verdadeiros, uma relação de intimidade, liberdade e confiança no amor e na misericórdia de Deus, que tem como
efeito também um olhar novo para os outros, próximos
e distantes, vistos sempre como irmãos e irmãs em Jesus,
que devem ser respeitados e amados. O Espírito Santo ensina-nos a ver com os olhos de Cristo, a viver e a
compreender a vida como Ele o fez . Eis porque a água
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viva que é o Espírito Santo sacia a nossa vida, porque
nos diz que somos amados por Deus como filhos, que
podemos amar Deus como seus filhos e com a sua graça
podemos viver como filhos de Deus, como Jesus. E nós,
escutamos o Espírito Santo? O que nos diz? Diz-nos:
Deus ama-te. É o que nos diz. Deus ama-te, gosta de
ti. Nós amamos deveras Deus e os outros, como Jesus?
Deixemo-nos guiar pelo Espírito Santo, permitamos que
Ele nos fale ao coração e nos diga: Deus é amor, Deus
espera-nos, Deus é Pai, ama-nos como verdadeiro pai,
ama-nos verdadeiramente e só o Espírito Santo diz isto
ao nosso coração. Ouçamos o Espírito Santo, escutemos
o Espírito Santo e vamos em frente por este caminho de
amor, misericórdia e perdão. Obrigado!
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Audiência-geral, Praça de São Pedro,
Quarta-feira, 8 de maio de 2013
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este dia, gostaria de meditar sobre a ação que
o Espírito Santo realiza ao guiar a Igreja e cada
um de nós para a Verdade. O próprio Jesus
diz aos discípulos: o Espírito Santo «ensinar-vos-á toda a
verdade» (Jo 16, 3), dado que Ele mesmo é «o Espírito da
Verdade» (cf. Jo 14,17; 15,26; 16,13).
Vivemos numa época em que se é bastante cético em
relação à verdade. Bento XVI falou muitas vezes de relativismo, ou seja, da tendência de considerar que não
existe nada de definitivo e de pensar que a verdade depende do consenso ou daquilo que nós queremos. Surge a interrogação: Existe verdadeiramente «a» verdade?
O que é «a» verdade? Podemos conhecê-la? Conseguimos encontrá-la? Aqui vem ao meu pensamento a pergunta do procurador romano Pôncio Pilatos, quando
Jesus lhe revela o sentido profundo da sua missão: «Que
é a verdade?» (Jo 18,37-38) Pilatos não consegue entender que «a» Verdade está diante dele, não consegue
ver em Jesus o rosto da verdade, que é o rosto de Deus.
E no entanto, Jesus é precisamente isto: a Verdade que,
na plenitude dos tempos, «se fez carne» (Jo 1,1.14), veio
habitar no meio de nós para que nós a conhecêssemos.
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A verdade não se captura como uma coisa, mas a verdade encontra-se. Não é uma posse, é um encontro com
uma Pessoa.
Mas quem nos faz reconhecer que Jesus é «a» Palavra da verdade, o Filho unigénito de Deus Pai? São Paulo ensina que «ninguém pode dizer: “Jesus é o Senhor”,
a não ser sob a ação do Espírito Santo.» (1Cor 12,3)
É precisamente o Espírito Santo, o dom de Cristo ressuscitado, que nos faz reconhecer a Verdade. Jesus define-o
o «Paráclito», ou seja, «aquele que vem em ajuda», que
está ao nosso lado para nos sustentar, neste caminho de
conhecimento; e, durante a Última Ceia, Jesus garante
aos discípulos que o Espírito Santo há de ensinar todas
as coisas, recordando-lhes as suas palavras (cf. Jo 14,26).
Então, qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida e
na existência da Igreja, para nos guiar rumo à verdade?
Antes de tudo, recorda e imprime nos corações dos fiéis
as palavras que Jesus disse e, precisamente através de
tais palavras, a lei de Deus – como tinham anunciado os
profetas do Antigo Testamento – inscreve-se no nosso
coração e em nós torna-se princípio de avaliação das
escolhas e de orientação nas obras quotidianas, torna-se
princípio de vida. Realiza-se a grande profecia de Ezequiel: «Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas manchas e de todas as vossas
abominações. Dar-vos-ei um coração novo e em vós porei um espírito novo... Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais
e observeis os meus preceitos.» (36,25-27) Com efeito,
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é do íntimo de nós mesmos que nascem as nossas obras:
é precisamente o coração que se deve converter a Deus,
e o Espírito Santo transforma-o, se nós nos abrirmos
a Ele.
Além disso, o Espírito Santo, como Jesus promete,
orienta-nos «para toda a verdade» (Jo 16,13); guia-nos
não só para o encontro com Jesus, plenitude da Verdade,
mas fá-lo inclusive «dentro» da Verdade, ou seja, faz-nos
entrar numa comunhão cada vez mais profunda com o
próprio Jesus, proporcionando-nos a compreensão das
realidades de Deus. E não a podemos alcançar só com as
nossas forças. Se Deus não nos iluminar interiormente,
o nosso ser cristãos será superficial. A Tradição da Igreja
afirma que o Espírito da verdade age no nosso coração,
suscitando aquele «sentido da fé» (sensus fidei) através
do qual, como afirma o Concílio Vaticano II, o Povo de
Deus, sob a guia do Magistério, adere indefetivelmente
à fé transmitida, aprofunda-a com juízo reto e aplica-a mais plenamente na vida (cf. Constituição Dogmática Lumen gentium, n.º 12). Procuremos perguntar-nos:
estou aberto à ação do Espírito Santo, peço-lhe que
me conceda a luz, que me torne mais sensível às realidades de Deus? Esta é uma oração que devemos recitar
todos os dias: «Espírito Santo, fazei com que o meu coração permaneça aberto à Palavra de Deus, que o meu
coração esteja aberto ao bem, que o meu coração se
abra à beleza de Deus todos os dias.» Gostaria de dirigir
uma pergunta a todos: Quantos de vós rezam todos os
dias ao Espírito Santo? Serão poucos, mas nós temos de
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satisfazer este desejo de Jesus e rezar todos os dias ao
Espírito Santo, para que abra o nosso coração a Jesus.
Pensemos em Maria, que «conservava todas estas
palavras, meditando-as no seu coração» (Lc 2,19.51).
Para que se torne vida, o acolhimento das palavras e das
verdades da fé realiza-se e desenvolve-se sob a obra do
Espírito Santo. Neste sentido, é necessário aprender de
Maria, reviver o seu «sim», a sua disponibilidade total a
receber o Filho de Deus na sua vida, que se transforma
a partir daquele momento. Através do Espírito Santo,
o Pai e o Filho passam a habitar em nós: nós vivemos em
Deus e de Deus. Mas a nossa vida é verdadeiramente animada por Deus? Quantas coisas ponho antes de Deus?
Estimados irmãos e irmãs, temos necessidade de nos
deixarmos inundar pela luz do Espírito Santo, para que
Ele nos introduza na Verdade de Deus, que é o único
Senhor da nossa vida. Durante este Ano da Fé interroguemo-nos se, concretamente, demos alguns passos
para conhecer mais Cristo e as verdades da fé, lendo e
meditando a Sagrada Escritura, estudando o Catecismo, frequentando com constância os sacramentos.
Mas perguntemo-nos, contemporaneamente, que passos estamos a dar a fim de que a fé oriente toda a nossa
existência. Não se é cristão «a tempo parcial», apenas
em determinados momentos, em certas circunstâncias,
em algumas escolhas. Não se pode ser cristão assim,
somos cristãos em cada momento! Totalmente! A verdade de Cristo, que o Espírito Santo nos ensina e nos
concede, diz respeito sempre e totalmente à nossa vida
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quotidiana. Invoquemo-lo mais frequentemente, a fim
de que nos oriente pelo caminho dos discípulos de Cristo. Invoquemo-lo todos os dias. Faço-vos esta proposta:
invoquemos o Espírito Santo todos os dias, e assim o
Espírito Santo aproximar-nos-á de Jesus Cristo.
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Audiência-geral, Praça de São Pedro,
Quarta-feira, 15 de maio de 2013
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