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Apresentação

Jamais homem algum falou como este 
homem! (Jo 7, 46).

Hoje, nos mais diversos lugares do mundo, milhões 
de pessoas meditam, leem, rezam com o Evangelho. A 
vida e a pregação de Jesus iniciaram uma conversa com 
as mulheres e os homens de todos os tempos: «Jesus 
não nega a ninguém a sua palavra, e é uma palavra que 
cura, que conforta, que ilumina»1.

O leitor tem nas suas mãos uma compilação de tex-
tos breves, que se abrem – e nalguns casos dialogam – 
com um versículo do Novo Testamento, quase sempre 
dos Evangelhos.

O núcleo original de À luz do Evangelho são algumas 
das anotações tomadas num caderno, a partir de 1977, 

(1) São Josemaria, Carta, 24.10.1965, n. 10.
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como ideias para a pregação. Não são, portanto, nem 
exaustivas nem exegéticas. Agora, a pedido do editor, 
dei-lhes um mínimo de forma para torná-las publicá-
veis, embora preservando a linguagem esquemática dos 
apontamentos originais. Entre esses textos encontram- 
-se também anotações mais recentes, que empreguei 
em várias cartas e mensagens pastorais2.

As anotações possuem datas e temas diversos, com 
uma ordem que prioriza a cronologia da vida e dos ensi-
namentos de Jesus Cristo a partir das citações do Evan-
gelho escolhidas – por vezes, posteriormente – para 
abrir cada uma delas. Algumas poucas anotações vão 
precedidas, porém, por citações de outros escritos do 
Novo Testamento. Nesses casos, não seguem o critério 
cronológico, mas uma certa conexão temática com as 
considerações precedentes.

Meu desejo é que estas páginas, com a mesma fina-
lidade que tiveram na sua origem, ajudem na oração e 
convidem o leitor a um contato mais direto com Jesus 
Cristo, que é luz das nossas vidas e que, em cada pessoa, 
em cada momento, suscita aspirações diversas.

No Evangelho, Palavra e Verdade coincidem, e a sua 
leitura é uma janela aberta ao Céu. O Verbo estava junto 
de Deus (Jo 1, 1) e, ao chegar a plenitude do tempo, o 
Verbo faz-se homem e comunica a verdade sobre Deus 
e sobre o mundo. Deus revela-se a nós como Amor. No 
contato direto com o Evangelho encontramos Cristo 

(2) Algumas anotações de 1992 foram posteriormente publicadas, com 
leves modificações, em: Viver como filhos de Deus. Estudos sobre o Bem- 
-aventurado Josemaria Escrivá, Eunsa, Pamplona, 1993.
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na sua humanidade santíssima e, se assim o permiti-
mos, Ele vem habitar no centro da nossa existência.

Conhecer Jesus é uma experiência pessoal, porém 
não solitária. Temos, junto do Senhor, a companhia 
de pessoas que procuraram relacionar-se com Ele du-
rante a sua vida na terra e que foram transformadas por 
essa relação. Ao aproximar-nos de Cristo encontramos 
também o próximo que convive conosco no mundo 
presente, irmãos que Ele busca com amor: Jesus Cristo 
fala com todos.

Oxalá este pequeno livro acenda os nossos desejos 
de meditar o Evangelho, com atitude de contempla-
ção e escuta. De vez em quando, reconheceremos mais 
claramente a voz do Mestre, que talvez nos peça uma 
resposta. Então, com a ajuda de Deus, saibamos dizer- 
-lhe, como Santa Maria, faça-se em mim segundo a tua 
palavra (Lc 1, 38).

Roma, 31 de maio de 2020, 
durante o período de confinamento  

motivado pelo Covid-19.
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Nada mais forte do que o Amor

Nós conhecemos e cremos no amor que 
Deus tem para conosco (1 Jo 4, 16).

Não é difícil, com a graça e a fé, crer, em termos 
gerais, que Deus nos ama; além disso, somos capazes 
de enumerar os muitos benefícios recebidos das suas 
mãos.

Entretanto, essa fé no seu amor mostra-se com fre-
quência pouco atual, pouco convicta. Porque, se Ele 
nos ama a toda hora, nos momentos de aperto, de 
cansaço, de contrariedade, de experiência viva da mi-
séria, mesmo do próprio pecado – apesar dele e com 
ele –, por que nos inquietamos? Por que perdemos  
a paciência?

Se acreditamos verdadeiramente que Deus nos ama, 
se acreditamos no amor que nos tem, o que mais pode-
mos querer? De que podemos sentir falta?

Por isso, no silêncio da oração, na presença de Deus, 
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perante o seu olhar misericordioso, é lógico que me-
ditemos os benefícios que Ele nos concede, a começar 
por este, que é fundamental: o seu amor e a sua fideli-
dade por cada um de nós.

E quando chegar a contradição, ou a injustiça, ou 
uma situação em que perdemos a paz e a alegria que 
acompanham quem se abandona em Jesus Cristo, re-
corramos a Ele com fé, como fizeram os Apóstolos: Do-
mine, adauge nobis fidem! (Lc 17, 5), Senhor, aumenta- 
-nos a fé... no amor tens por nós.

Assim, poderemos viver e experimentar na carne 
aquela exclamação confiante de São Paulo: Se Deus é 
por nós, quem será contra nós? (Rm 8, 31). Não há nada 
nem ninguém na terra mais forte do que o amor de 
Deus por cada um de nós.

24 de março de 1977
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Deus continua chamando

Donde terei certeza disto? Pois sou velho 
e minha mulher é de idade avançada (Lc 
1, 18).

Isabel e Zacarias não tiveram filhos e já não os es-
peravam. O transcorrer do tempo poderia mostrar-se 
como uma cadência de possibilidades que se esvaem.

Talvez muitos anciãos se considerem inúteis num 
mundo onde o fazer conta mais do que o ser. O am-
biente social também não colaborava nos tempos de 
Isabel e Zacarias, que viviam a falta de descendência 
como um peso.

Como Isabel e Zacarias poderiam suspeitar que, na 
sua idade, tinham sido eleitos para desempenhar um 
importante papel no plano da redenção? Seu filho João 
seria o precursor de Cristo.

Jesus Cristo encarnou os ritmos da existência hu-
mana. A infância, a adolescência e a maturidade. Por 



FERNANDO OCÁRIZ

16

outro lado, seu sofrimento físico e moral lança uma luz, 
em certo sentido, sobre a velhice.

Toda a vida de Jesus foi redentora, e Ele levou a 
cabo a parte mais culminante da sua missão às portas 
da morte e com a sua própria morte. Tornou-nos filhos 
de Deus, entregou-nos a Eucaristia e o Mandamento 
Novo, prometeu o Espírito Santo, deu-nos a sua Mãe.

A velhice é um momento tão bom quanto qualquer 
outro para responder ao assovio do pastor. Deus con-
tinua chamando-nos para que nos entreguemos ao ser-
viço dos outros, e concede-nos o impulso da juventude 
interior.

12 de fevereiro de 2020



DIZER «SIM» SEMPRE

17

Dizer «sim» sempre

Então disse Maria: Eis aqui a serva do 
Senhor. Faça-se em mim segundo a tua pa-
lavra (Lc 1, 38).

O «sim» de Maria ao Anjo, no seu lar de Nazaré, 
abre as portas à Encarnação e à Redenção. A sua afir-
mação muda o rumo da história.

Como a graça de Deus não nos falta, também nós 
podemos dizer «sim» a esses chamados que o Senhor 
nos faz durante o dia, ainda que normalmente sejam 
em questões de pouca importância.

Com frequência, porém, pode acontecer de não re-
conhecermos que o que vemos e ouvimos é uma requi-
sição divina: um pedido de ajuda, uma mudança de pla-
nos, uma «inspiração» de sermos mais generosos nesta 
ou naquela circunstância.

Por vezes, não vemos nem ouvimos esses chamados 
porque não queremos. Outras vezes, porque o baru-
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lho externo ou interno deixa-nos atordoados. Nesses 
casos, como o cego Bartimeu, imploremos: Senhor, que 
eu veja (Mc 10, 51). E acrescentemos: «Senhor, que eu 
queira ver-te; que te escute, que queira escutar-te...», 
para poder repetir centenas de vezes, ao longo do dia, 
a vigorosa afirmação de Maria: Faça-se em mim segundo 
a tua palavra.

6 de março de 1979
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Mãe de esperança

Uma virgem desposada com um homem 
que se chamava José, da casa de Davi e o 
nome da virgem era Maria (Lc 1, 26).

Ela respondeu ao anúncio do Anjo: Eis aqui a serva 
do Senhor... (Lc 1, 38). E o Verbo se fez carne.

Para qualquer mãe, a espera de um filho, de uma 
filha é tempo de esperanças humanas. Em Maria, essa 
espera teria ressonâncias salvíficas universais, porque sa-
bia que trazia no seu seio o Redentor do mundo. Em 
seu olhar de futuro, de alguma maneira, estávamos cada 
um de nós. Já desde essa espera, Nossa Senhora sentiria 
o peso de toda a humanidade, de ser a «nova Eva».

A plenitude da graça não evitava a presença do so-
frimento na vida de Maria, de Belém até o Calvário. 
Maria – escreve o Papa Francisco – «ensina-nos a virtu-
de da espera, inclusive quando tudo parece sem sentido 
[...], quando Deus parece eclipsar-se por culpa do mal 
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no mundo». Ela sustenta-nos em nossos passos, e nos 
diz: “Levanta! Olha para frente, olha para o horizonte”, 
porque Ela é Mãe de esperança»1.

Com a luz da fé, o sofrimento adquire sentido, tor-
na-se mais leve e pode mesmo chegar a converter-se em 
ocasião de encontrar luz, paz e alegria interior.

Desejamos que ninguém sofra e, ao mesmo tempo, 
como sabemos que o sofrimento faz parte da existência 
humana, aprendemos a aceitá-lo juntamente com os 
outros, a revesti-lo de amor. Na encíclica Spe Salvi, de 
Bento XVI, lemos: «Não é o evitar o sofrimento, a fuga 
diante da dor, que cura o homem, mas a capacidade 
de aceitar a tribulação e nela amadurecer, de encontrar 
o seu sentido através da união com Cristo, que sofreu 
com infinito amor»2.

À Nossa Senhora, Mãe de esperança, confiamos de 
maneira especial o presente e o futuro da Igreja. A sua 
confiança segura no seu Filho manteve a Igreja nascen-
te unida naqueles momentos de fragilidade: vários dis-
cípulos fugiram, um tinha renegado Jesus, outros du-
vidaram, todos tiveram medo. Ela infundia esperança 
(cf. At 1, 14).

5 de maio de 2020

(1) Francisco, Audiência geral, 10.05.2017.
(2) Bento XVI, Spe Salvi, 30.11.2007, n. 37.
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Família que ilumina

Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu 
em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, 
não temas receber Maria por esposa, pois o 
que nela foi concebido vem do Espírito San-
to (Mt 1, 20).

Um anjo tranquiliza José num momento de perple-
xidade.

A história do lar de Nazaré não é uma história idea-
lizada: sim, a Sagrada Família foi sem dúvida a família 
mais feliz que houve e haverá na terra, porém não dei-
xou de ter de enfrentar, desde o começo, contrarieda-
des e problemas sérios.

Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que 
amam a Deus (Rm 8, 28): assim escreve São Paulo. 
Muitos lembraremos que São Josemaria o resumia em 
três palavras: Omnia in bonum, «tudo é para bem».

Tudo é para bem: um problema econômico que 
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obriga a mudar de planos, os desafios que a educação 
dos filhos implica, as dificuldades para harmonizar um 
trabalho exigente com os cuidados da casa... Tudo é 
para bem, se colocarmos tudo nas mãos de Deus. Ele 
dará a força para transformar as contrariedades em 
ocasiões de crescer como família, para fazer com que 
esses pequenos ou grandes dramas, no fim das contas, 
nos unam mais, para que sejam enfrentados por todos 
com amor.

Em meio às suas imperfeições e dificuldades, cada 
família gera civilização e bem quando se esforça por 
fomentar a comunhão, o perdão, a solidariedade. Sem 
esperar que tudo em casa caminhe perfeitamente. 
Cada família pode dar luz e calor a outras famílias, 
amigos, vizinhos...

1 de setembro de 2018
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Nós dois

E dará à luz um filho, que se chamará 
Emanuel, que significa: Deus conosco (Mt 
1, 23).

Cristo permanece conosco.
Algumas vezes, antes de começar um trabalho, São 

Josemaria dirigia-se assim ao Senhor: «Jesus, vamos fa-
zer isto nós dois».

Jesus está conosco, e nós somos seus instrumentos. 
Isto exige agir bem, trabalhar bem; o contrário seria, de 
alguma maneira, como que deixar o Senhor «ficar mal», 
por culpa do instrumento.

Jesus e eu. É uma relação pessoal, única, insubsti-
tuível.

Mas, ao mesmo tempo, a união com Cristo – quan-
do autêntica – torna-se união com o Corpo de Cris- 
to que é a Igreja: comunhão com Deus, comunhão 
dos santos.
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A relação «Jesus e eu» converte-se em união para os 
outros, com os outros.

5 de março de 2014
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Maria, a alegria de Deus

Bem-aventurada és tu que creste (Lc 1, 
45).

Maria vai ao encontro de Isabel. Quem melhor do 
que ela para compreendê-la? Conversam dos filhos que 
esperam, Jesus e João. O Espírito Santo inunda a cena 
da Visitação (Lc 1, 39). João conhece a presença divina 
e exulta de júbilo, agindo já como precursor: anunciar 
Cristo é ter e dar a verdadeira alegria.

Isabel louva a fé de Maria e Maria pronuncia o Mag-
nificat (Lc 1, 46-55). Minha alma glorifica ao Senhor... 
Entendendo, no texto grego, «magnificar» como tor-
nar grande, queremos glorificar, dar glória ao Senhor, 
«tornando-O grande» na nossa alma, nas nossas ações, 
abrindo-lhe todo o espaço da nossa vida. E tornando 
grandes – amando e servindo – os outros.

Neste hino, Maria recorda a promessa da miseri-
córdia de Deus de geração em geração e a predileção de 
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Deus pelo humilde. Maria vai apoiar-se na sua grande 
fé em Deus quando não compreender – Filho, que nos 
fizeste?! (Lc 2, 48) –, sobretudo junto da Cruz. Antes, 
João tinha sido decapitado por Herodes... Ao pé da 
Cruz, as lembranças da Visitação talvez parecessem 
encobertas, mas não a fé e a esperança na ressurreição 
de Cristo.

Maria, antes e mais do que qualquer outra pessoa, 
tinha cumprido aquilo a que Paulo aspirava: Agora me 
alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às 
tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu 
corpo que é a Igreja (Cl 1, 24).

A fé e a luminosidade de Maria e Isabel ao conside-
rarem a grandeza de Deus contrastam com o pessimis-
mo contemporâneo que, com frequência, vê em Deus 
uma barreira para a plenitude humana. Que reflitamos 
na nossa vida a alegria e a liberdade de quem sabe pela 
fé que Deus fez de nós seus filhos. Filhos, não escravos 
(cf. Gl 4, 7).

31 de maio de 1999
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Silêncio

E deu à luz seu filho primogênito, e, en-
volvendo-o em faixas, reclinou-o num pre-
sépio (Lc 2, 7).

No silêncio de Belém – pelas mãos de Maria e de 
José –, encontram seu lugar, com renovada claridade, 
as nossas alegrias, nossos desejos e nossas penas.

Na noite em que celebramos o nascimento do Me-
nino Deus, até o ambiente externo acompanha nossa 
atitude interior. No silêncio da noite, espera-nos o Fi-
lho de Deus.

Aproximemo-nos da simplicidade e do silêncio de 
Belém! Deixemo-nos envolver por esse recolhimento 
do coração que é «o porteiro da vida interior»1.

16 de dezembro de 2019

(1) São Josemaria, Caminho, 12ª edição, Quadrante, São Paulo, 2018, 
n. 281.
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Um Deus escondido

Isto vos servirá de sinal: achareis um re-
cém-nascido envolto em faixas e posto numa 
manjedoura (Lc 2, 12).

Já desde o nascimento de Jesus, é necessário que um 
anjo dê indicações precisas aos pastores: envolto em 
faixas, reclinado numa manjedoura. Sem esses escla-
recimentos, eles não teriam reconhecido no menino o 
Messias, o Salvador.

Por que Ele não se manifesta abertamente ao mundo 
inteiro? Por que não se apresenta a nós de modo mais 
evidente, hoje, nas nossas casas, nas nossas cidades, nos 
nossos locais de trabalho?

Há somente uma resposta: seu amor, porque Deus é 
amor (1 Jo 4, 8.16).

Se Deus se manifestasse ainda mais, o pecado da-
queles que não o reconhecessem seria maior, ao passo 
que, oculto, oferece a sua graça a todos. Poderíamos 
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pensar que uma manifestação, hoje e agora, de Deus 
em seu poder e majestade não levaria à salvação de mais 
almas, mas aumentaria a gravidade dos nossos pecados, 
das nossas faltas de generosidade.

O mesmo acontece com Jesus Cristo ressuscitado. 
Aí estão, como exemplo para nós, aqueles fariseus que 
não acreditaram nEle nem tendo visto seus milagres. 
Até nesses momentos, Jesus Cristo escolhe a senda da 
não evidência, de não se manifestar a todo mundo.

Senhor, verdadeiramente Tu és o Deus escondido (Is 
45, 15): oculto por amor. Oculto, porém não invisível 
(cf. Jo 1, 1-18).

21 de agosto de 1980
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Gratidão

Glória a Deus nas alturas (Lc 2, 14).

Obrigado, Senhor! Porque somos, porque nos crias-
te, porque nos sustentas no ser.

Obrigado, Senhor, pela tua graça – o teu perdão –, 
a tua providência, o teu amor: obrigado pela filiação 
divina.

Obrigado, Senhor, pela vocação batismal, pelo mo-
do como nos tens conduzido pela mão, apesar da nossa 
pouca correspondência.

Obrigado, Senhor, pela confiança que depositas em 
nós, que não merecemos nem mereceremos.

Perdoa, Senhor, a nossa ingratidão. Quantas vezes 
não te demos graças!

Não nos esqueçamos nunca da razão para o agrade-
cimento contínuo: o amor de Deus por nós. Deus fez- 
-se em Cristo um de nós e guia os nossos passos.

Antes de mais nada, tenho que pensar naquilo que 
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Deus fez e faz por mim. Não pretender fundamentar 
minha segurança no que fiz e faço por Deus, porque 
sempre será pouco (o meu), e o que eu fizer, na realida-
de, será – também isso – dom de Deus.

Ut in gratiarum semper actione maneamus! Permane-
çamos sempre em ação de graças.

8 de março de 2001
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Paz para a humanidade

Paz aos homens de boa vontade (Lc 2, 
14).

O eco deste canto dos anjos enche o mundo intei-
ro, avivando em nós uma alegre esperança. Sobretudo, 
porque a paz tornou-se próxima e a podemos contem-
plar no rosto de um Menino (uma Criança): Ele é a 
nossa paz (Ef 2, 14), como São Paulo escreveria mais 
tarde ao considerar o mistério de Jesus Cristo.

O mundo necessita muito de paz. Cada um de nós, 
as nossas famílias, os nossos lugares de trabalho, os am-
bientes que frequentamos: todos necessitamos desse 
Menino que os anjos anunciaram como o Salvador (cf. 
Lc 2, 11).

Sem Ele, todos os esforços por pacificar os corações 
são insuficientes. Por isso, a Igreja não deixa de falar 
de Jesus aos homens, como fizeram os pastores após 
terem-nO visto na manjedoura (cf. Lc 2, 16-18). Tam-
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bém nós queremos anunciá-lO. No apostolado, «é de 
Cristo que devemos falar, não de nós mesmos»1.

Meditemos frequentemente no grande mistério 
do amor de Deus neste Menino que nos nasceu (cf. 
Is 9, 5). Que fácil é encontrar e reencontrar a paz, 
a sere nidade, ao contemplar a cena do Nascimento, 
dei xando-nos cativar por Jesus na manjedoura, rodea-
do por Maria e José! Contemplando este mistério de 
amor, o Senhor nos dará novos impulsos para trans-
miti-lo aos demais.

19 de dezembro de 2018

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, 5ª edição, Quadrante, São Paulo, 
2020, n. 163.
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«Abreviar-nos»

Foram com grande pressa e acharam 
Maria e José, e o menino deitado na man-
jedoura (Lc 2, 16).

Diante de Jesus na manjedoura, rodeado pelo cari-
nho imenso de Maria e de José, queremos sentir-nos as-
sim: pequenos. Contemplando Jesus menino, intuímos 
os ecos da profecia de Isaías – Cumpriu-se a palavra de 
Deus e foi abreviada (Is 10, 23) – que São Paulo men-
ciona (cf. Rm 9, 28). Deus, em Cristo, fez-se pequeno 
por nós.

Também nós queremos «abreviar-nos» especialmen-
te diante de ti, Senhor, para ter a confiança e a simplici-
dade das crianças. E «abreviar-nos» também perante os 
outros: ter-nos em menor conta, com desejo de serviço, 
de dedicação, de interesse verdadeiro pelas suas necessi-
dades, evitando suscetibilidades. Que os outros possam 
apoiar-se em nós.
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Para isso, como os pastores, devemos ir com uma 
pressa cheia de paz e de desejos de encontrar o Salva-
dor, sem distrair-nos pelo caminho.

O que nos distrai para não irmos rapidamente até 
o Senhor? Pode acontecer de perdermos a nossa meta 
de vista. Estamos indo ao teu encontro, Jesus. E, con-
tudo, por vezes distraímo-nos e custa-nos encontrar-te 
no trabalho – sobretudo quando se torna mais duro –, 
no descanso, na vida familiar, nos outros.

Nesses momentos, olhemos para esse menino que 
é Deus e que quer sujeitar-se à normalidade e ao sofri-
mento desde a manjedoura de Belém.

29 de dezembro de 2019
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Respirar o Evangelho

Maria conservava todas estas coisas, me-
ditando-as no seu coração (Lc 2, 19).

Ler o Evangelho com carinho ajuda-nos a crescer 
na amizade com Jesus. Ao contemplarmos a vida do 
Senhor, Deus nos surpreende com luzes novas.

Embora às vezes possa parecer que essa leitura não 
deixa rastro, mais tarde vêm aos lábios ou ao pensa-
mento as palavras de Jesus, as suas reações e os seus 
gestos, que iluminam as situações comuns ou menos 
comuns da nossa vida. É questão de respirarmos com o 
Evangelho, com a Palavra de Deus.

Com esse desejo de entrar a fundo no Evangelho, 
poderemos transmitir com mais luminosidade a grande 
notícia do amor de Deus por cada um de nós quando 
falamos da vida cristã com os nossos amigos.

Dizia Santo Ambrósio: «Recolhe a água de Cristo 
[...]. Enche o teu interior desta água, para que a tua ter-
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ra fique bem umedecida [...]; e, uma vez cheio, regarás 
os outros»1.

Que Santa Maria nos ensine a conservar e meditar 
no nosso coração, tal como Ela, tudo quanto se refere 
a Jesus, para que caminhemos e ajudemos os demais a 
caminhar, cada um onde Deus o chama, por caminhos 
de contemplação.

5 de abril de 2017

(1) Santo Ambrósio, Epístola 2, 4.
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O amor não se aposenta

Havia em Jerusalém um homem cha-
mado Simeão [...]. Impelido pelo Espírito 
Santo, foi ao templo (Lc 2, 25.27).

Foram dois anciãos, Ana e Simeão, os que, além dos 
anjos e dos pastores, anunciaram o nascimento do Sal-
vador ao mundo.

Por ocasião de seu aniversário, São Josemaria co-
mentava que estava «sempre começando», porque «os 
anos não trazem nem a sabedoria nem a santidade». 
Por mais tempo que se passe, Jesus quer que con-
tinuemos a crescer, porque a meta é a identificação 
com Ele.

Os idosos são uma força, um ativo com que a Igreja 
e a sociedade contam. Com o seu testemunho huma-
no, a memória da sua vida e a sua longa experiência de 
relacionamento pessoal com Deus, constituem «pedras 
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vivas», alicerces em que as novas gerações, por vezes 
carentes de modelos próximos acessíveis, se podem as-
sentar.

São Paulo aconselhava a Tito: Os mais velhos sejam 
sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade, na 
paciência (Tt 2, 2).

Na vida cotidiana, os mais velhos costumam co-
municar mais por gestos do que por palavras, dei-
xando-se cuidar com humildade nas suas limitações 
e doenças, com um sorriso diante da dor, evitando as  
reclamações, agradecendo os serviços e ajudando, sem 
ocultar que rezam e confiam em Deus. Ver uma pes-
soa mais velha rezando o terço sozinha é uma imagem 
que pode gravar-se pela vida inteira no coração de al-
guém. Os mais velhos ensinam-nos que o amor não 
sabe o que é aposentadoria.

12 de fevereiro de 2020
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Rumo ao Egito

Levanta-te, toma o menino e sua mãe e 
foge para o Egito; fica lá até que eu te avi-
se, porque Herodes vai procurar o menino 
para o matar (Mt 2, 13).

É uma grande contrariedade: Deus tem de ir embo-
ra às pressas porque desejam matá-lO. E São José orga-
niza tudo para pôr-se a caminho rapidamente, de noite, 
sem esperar sequer que amanheça, e sem saber se aquilo 
seria por algumas semanas, uns meses ou alguns anos.

Podemos pensar que Nossa Senhora e São José ini-
ciariam a viagem com preocupação, porém sem recla-
mar, com a alegria íntima de cumprir o querer de Deus 
e com a segurança de saber que estavam com Ele.

Peçamos a São José a prontidão diante daquilo que 
o Senhor nos sugerir, embora às vezes, em determina-
dos momentos, possa parecer sem sentido ou implique 
uma contrariedade.
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Queremos imitar à Sagrada Família e pôr-nos a 
caminho nessa nova direção: um novo trabalho, uma 
nova circunstância, uma nova pessoa a quem ajudar.

A fé nos levará a colocar-nos a caminho do Egito 
daquilo que não esperamos.

29 de dezembro de 2019
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Escuta: silêncio na ação

Acharam-no no templo, sentado no meio 
dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os 
(Lc 2, 46).

O Verbo fala, mas também cala e escuta: como um 
recém-nascido.

Como no templo, não são poucos os episódios em 
que Jesus também cala e escuta: quando escreve no 
chão diante das perguntas daqueles que queriam ape-
drejar a mulher pecadora; na montanha, quando ora 
em silêncio com seu Pai; quando é pregado na Cruz... 
E também hoje, na Eucaristia, Jesus continua à escuta 
das nossas palavras.

A oração é escola de silêncio, de escuta e de ação. 
Como a Pedro, Jesus pergunta a nós: Amas-me? (Jo 21, 
16).

A condição para o diálogo, para além da sua expres-
são particular, é amar, respeitar, prestar atenção, colo-
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car-se no lugar do outro. Há diálogo no olhar de cari-
nho de uma mulher e de um homem em que o amor 
continua crescendo na velhice. Na carícia de um pai na 
filha doente. Nas lágrimas com que se pede perdão. Em 
escutar a quem precisa, ou quando nos corrigem ou 
sugerem algo que poderíamos melhorar na nossa vida.

Os muros para a escuta costumam ser a soberba, o 
orgulho, a arrogância de uma autoridade mal-enten-
dida e o individualismo que fecha os olhos diante das 
necessidades do familiar, do amigo, do próximo. A su-
perficialidade e a pressa: não reparar, não sintonizar, 
não perceber. Decepciona não se sentir escutado por 
quem teria de fazê-lo por dever.

Que Deus nos conceda o dom da escuta, de sair do 
monólogo do egoísmo e entrar num autêntico sentir 
nos demais, isto é, participar do que vivem, do que lhes 
acontece.

20 de fevereiro de 2020
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Filhos na Igreja

Eu vos batizei com água; ele, porém, vos 
batizará no Espírito Santo (Mc 1, 8).

Da Igreja e na Igreja nascemos à vida cristã, pelo 
Batismo. Nossa vida sobrenatural cresce sempre in Ec-
clesia.

Por isso, nosso nascer como filhos de Deus é ex Deo, 
mas também ex Ecclesia. Somos filhos de Deus enquan-
to filhos da Igreja, e vice-versa: uma coisa supõe e leva 
consigo a outra.

A maternidade da Igreja é, de certo modo, uma ex-
pressão ou manifestação da paternidade divina com re-
lação aos seus filhos adotivos.

Esta nossa filiação tem – também por desígnio di-
vino – uma continuação ou manifestação na necessária 
filiação dos cristãos com relação ao Romano Pontífice, 
verdadeiro «pai e mestre».

1 de março de 1992
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Juventude e vocação

Os dois discípulos ouviram-no falar e se-
guiram Jesus (Jo 1, 37).

Para realizar os planos de Deus na própria vida, se-
guir a própria vocação, é necessário não só luz para ver 
o caminho, mas também força para querer segui-lo.

Quando Ele pede algo, está na realidade oferecen-
do um dom. Não somos nós que lhe fazemos um fa-
vor: é Deus quem ilumina a nossa vida, cumulando-a 
de sentido.

Que jovens e adultos compreendamos que a santi-
dade não é um obstáculo para os nossos sonhos, mas 
a sua culminação. Desejos, projetos e amores podem 
fazer parte dos planos de Deus.

A vida cristã não nos leva a identificar-nos com uma 
ideia, mas com uma pessoa: com Jesus Cristo. Para que 
a fé ilumine os nossos passos, além de perguntar-nos 
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«Quem é Jesus Cristo para mim?», pensemos: «Quem 
sou eu para Jesus Cristo?».

Descobriremos assim os dons que o Senhor nos 
deu, que estão diretamente relacionados com a nossa 
missão. Assim amadurecerá mais e mais em nós uma 
atitude interior de abertura às necessidades dos outros, 
saberemos colocar-nos ao serviço de todos e veremos 
com maior clareza qual é o lugar que Deus nos confiou 
no mundo.

Numa sociedade que com frequência pensa de-
masiadamente no bem-estar, a fé ajuda-nos a elevar 
o olhar e a descobrir a verdadeira dimensão da nossa 
existência.

Se somos portadores do Evangelho, nossa passagem 
por esta terra será fecunda. Sem dúvida, a sociedade 
inteira se beneficiará de uma geração de jovens que se 
pergunte, a partir da fé no amor de Deus por nós: Qual 
é a minha missão nesta vida? Que rastro deixarei?

18 de dezembro de 2018
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Dinamismo de saída

Filipe encontra Natanael e diz-lhe: 
Achamos aquele de quem Moisés escreveu 
na lei e que os profetas anunciaram: é Jesus 
de Nazaré (Jo 1, 45).

Levar a muitas almas a alegria do Evangelho, para 
que sintam a atração de Jesus Cristo.

Este dinamismo «de saída», que Deus quer provocar 
nos fiéis, não é uma estratégia, mas a própria força do 
Espírito Santo, Amor incriado.

«Num cristão, num filho de Deus, amizade e carida-
de fazem uma só coisa: luz divina que dá calor»1.

O ideal do amor a Deus leva-nos a cultivar a amiza-
de com muitas pessoas: nós, cristãos, não fazemos apos-

(1) São Josemaria, Forja, 4ª edição, Quadrante, São Paulo, 2016, n. 565.
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tolado; somos apóstolos! Assim é a «Igreja em saída» de 
que fala o Papa Francisco2.

As circunstâncias atuais da evangelização tornam 
ainda mais necessário – se isso é possível – dar priorida-
de ao relacionamento pessoal, a esse aspecto relacional 
que está no centro do modo de fazer apostolado que 
São Josemaria encontrou nos relatos evangélicos.

Neste apostolado pessoal, não nos esqueçamos da 
força luminosa do exemplo. É famosa a afirmação de 
Paulo VI, que dizia que o «homem contemporâneo es-
cuta com melhor boa vontade as testemunhas do que 
os mestres», e acrescentava: «Se escuta os mestres, é 
porque eles são testemunhas»3.

Peçamos ao Senhor que, na cultura e no mundo 
contemporâneos, abundem os rostos próximos – ami-
gos – que tornem crível a mensagem de Jesus.

14 de fevereiro de 2017

(2) Francisco, Evangelii Gaudium, 24.11.2013, n. 20.
(3) São Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, 08.12.1975, n. 41.
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A amizade de Maria

Como viesse a faltar vinho, a mãe de 
Jesus disse-lhe: Eles já não têm vinho (Jo 
2, 3).

A Virgem inspira a nossa generosidade para tornar- 
-nos presentes e próximos aos demais, para que nin-
guém se sinta só.

Nossa Senhora, após aquele Faça-se em mim segundo 
a tua palavra (Lc 1, 38), põe-se a caminho com pressa 
para ajudar a sua parente Isabel. O Anjo não o havia 
pedido; só lhe comunicara a gravidez da sua parente 
como sinal da onipotência divina. Maria, porém, per-
cebe que Isabel precisará de ajuda. E Ela, sendo já mãe 
de Deus, mostra-nos assim essa manifestação de amor 
e amizade verdadeira, que consiste em adiantar-se na 
doação, no serviço desinteressado.

Passam os anos, e vemos a Virgem acompanhar Je-
sus numa boda em Caná: lá também ela é a primeira a 
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descobrir a necessidade dos noivos e toma a iniciativa. 
O amor de amizade ilumina o olhar, adivinha coisas 
que talvez passem inadvertidas aos outros.

Mais tarde contemplamos Maria junto à Cruz do 
seu Filho, cheia de fortaleza. E pedimos-lhe que nos 
ajude a imitá-la nessa capacidade de ser fortes diante do 
sofrimento alheio, para podermos ser ajuda e bálsamo 
com uma amizade sincera.

Após a ressurreição de Jesus, Nossa Senhora reúne 
os Apóstolos que se haviam dispersado depois da Pai-
xão do Senhor, para acompanhá-los e consolá-los.

A vida de Maria ensina-nos que a amizade humana, 
também na nossa vida, surge com uma força nova e so-
brenatural a partir da amizade com Deus. Diz São Lu-
cas da Virgem: Conservava todas estas coisas [aquelas que 
se referem a Jesus], meditando-as no seu coração (Lc 2, 
19). Maria reza: a sua conversa com Deus é contempla-
ção e diálogo de amor. É amizade com Deus, confiança 
em Deus, que se transforma em doação aos outros.

15 de maio de 2020
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«Dissolver-se» em Deus

Importa que ele cresça e que eu diminua 
(Jo 3, 30).

Há uma forma peculiar de egocentrismo «teologal»: 
contemplar Deus sempre com o eu como referência.

A verdadeira contemplação supõe, sim, alguns mo-
mentos dessa referência Deus-eu, porém o mais comum 
deveria ser (no trabalho, no relacionamento com os ou-
tros, na vida espiritual) «dissolver-se» em Deus e, a par-
tir de Deus, pensar nos outros, amá-los e servi-los.

12 de fevereiro de 1985
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Cidadãos do céu

Aquele que crê no Filho tem a vida eter-
na (Jo 3, 36).

Nada há nesta vida que possa diminuir a verda-
deira alegria dos filhos de Deus, nem sequer as adver-
sidades externas, obstáculos, dores, incompreensões, 
injustiças... A filiação divina tem uma dimensão esca-
tológica precisa: faz-nos compreender com luz nova 
que aquilo que é definitivo virá depois da morte; que 
aquilo que é agora, sendo já uma realidade, ainda não 
alcançou a sua plenitude, a plenitude da glória dos 
filhos de Deus.

Tudo nesta vida, também o sofrimento, diz-nos que 
«Cristo nos espera. Vivemos já como cidadãos do céu (Fl 
3, 20),  sendo plenamente cidadãos da terra, no meio 
das dificuldades, das injustiças, das incompreensões, 
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mas também no meio da alegria e da serenidade que 
nos dá saber-nos filhos amados de Deus»1.

E a morte? Esta passagem decisiva também não pode 
atemorizar o cristão, nem toldar a sua luminosa alegria, 
porque, para os filhos de Deus, a morte é a passagem 
para a plenitude.

2 de maio de 1992

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 126.
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Deus na minha casa

Se conhecesses o dom de Deus (Jo 4, 10).

Deus doa-se a quem O ama livremente. Entra, insta-
la-se, dispõe. O Espírito Santo inicia o seu trabalho de 
transformação: inteligência, vontade, imaginação, me-
mória, sentidos, paixões e desejos... A alma e o corpo 
às vezes reclamam, mas, com a ajuda de Deus, deixam 
que Ele aja. Consciente da sua fragilidade, o homem 
alguma vez experimentou a fé em Deus com especial 
intensidade e já não quer perdê-lO.

No processo de conquista da liberdade de amar, 
descobrimos que, onde predominava o desejo veemen-
te de posse individualista, prevalece agora o de doação; 
onde o olhar procurava a própria satisfação, aparecem 
pessoas a quem querer bem. O permanente eleva-se e 
prevalece sobre o fugaz.

A castidade, dom de Deus e resposta humana, con-
cede o autodomínio, guia a imaginação e os desejos, 
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aumenta a liberdade e a percepção da beleza nas pes-
soas, no nosso interior, nas coisas. Quem é dono de si 
é capaz de dar-se, no celibato, no matrimônio, onde 
Deus o chamar.

Nascem então compromissos verdadeiros de amor 
que valem uma vida.

Deus é amor e quer que nós o sejamos. Também 
o corpo e os sentidos, criados por Ele, com toda a sua 
carga de matéria.

Bem-aventurados os puros de coração, porque verão 
Deus (Mt 5, 8). Não é necessário esperar pela outra 
vida para ver a Deus: vive agora na nossa casa, somos 
seu templo (cf. 1 Cor 3, 16).

4 de fevereiro de 2020
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Um dever cativante

Meu alimento é fazer a vontade da-
quele que me enviou e cumprir a sua obra 
(Jo 4, 34).

O que é o bem, a bondade, o bom? É o que Deus 
quer. E isto tanto em geral (a bondade em si), como no 
concreto (a bondade para mim, aquilo que o Senhor 
quer de cada pessoa).

A oração não é boa apenas por ser oração (falar com 
Deus), mas também porque é quando, onde e como 
Deus quer que lhe falemos. A mortificação é mais grata 
a Deus quando corresponde ao seu querer, pois a obe-
diência é melhor que o sacrifício (1 Sm 15, 22).

A mesma coisa acontece com o trabalho. Essa ativi-
dade é boa e, portanto, eficaz, na medida em que seja 
querida assim – hoje e agora – por Deus. Senhor, que 
queres que eu faça? É uma pergunta habitual de um 
cristão com maturidade. Questionar-se pela conveniên-
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cia, pela oportunidade, pela eficácia de um trabalho ou 
atividade é querer conhecer a vontade de Deus.

Isso é a virtude cristã da obediência: amar o que 
Deus quer e espera de nós. Um querer que também 
se manifesta ao curso dos nossos deveres e situação na 
Igreja, na família natural ou espiritual, no trabalho, nas 
relações com os demais.

É evidente que, com frequência, não conhecemos, 
na sua materialidade concreta, o que Deus quer de nós 
numa determinada situação. Entretanto, também en-
tão poderemos obedecer ao Senhor, porque sempre e 
em tudo podemos responder ao mandamento do amor; 
podemos sempre procurar guiar-nos pelo amor por Ele 
e pelos outros. Viver assim, obedecer por amor, não é 
rigidez estéril, mas liberdade.

Não poderá parecer excessivo este desejo, este pro-
pósito de obedecer? Se assim fosse, nos pareceria exces-
sivo identificar-nos com Jesus Cristo, cujo alimento é 
fazer a vontade de seu Pai.

17 de abril de 1977
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Liberdade de espírito

Vós, irmãos, fostes chamados à liberda-
de. Não abuseis, porém, da liberdade como 
pretexto para prazeres carnais. Pelo contrá-
rio, fazei-vos servos uns dos outros pela ca-
ridade (Gl 5, 13).

Agir livremente, sem sofrer nenhum tipo de coação, 
é próprio da dignidade humana e, mais ainda, da dig-
nidade das filhas e dos filhos de Deus.

Em tudo podemos agir livremente, se o fazemos por 
amor: é o famoso «Ama e faz o que quiseres» de San-
to Agostinho1. A liberdade de espírito é esta capacida-
de e atitude habitual de agir por amor, especialmente 
no empenho por seguir o que, em cada circunstância, 
Deus pede a cada um. Sem medo de errar, sem medo 
de não estar à altura, sem medo de um ambiente adver-

(1) Santo Agostinho, Sobre a carta de São João aos Partos, VII, 8.
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so; com visão sobrenatural e com o desejo de inserir- 
-nos no próprio ambiente social e profissional.

Liberdade de espírito não é pretexto para prazeres 
carnais (Gl 5, 13) nem para agir de acordo com os pró-
prios caprichos ou resistir a qualquer norma, porque a 
liberdade de todas as pessoas humanas está material-
mente limitada por deveres naturais e compromissos 
adquiridos (familiares, profissionais, cívicos, etc.). Tra-
ta-se, pelo contrário, de «robustecer o amor por uma 
liberdade não arbitrária, mas tornada verdadeiramente 
humana pelo reconhecimento do bem que a precede»2: 
uma liberdade reconciliada com Deus.

Crescer no amor é crescer em liberdade de espíri-
to, é ser mais livre. Com palavras de São Tomás de 
Aquino: «Quanto mais intensa é a nossa caridade, mais 
livres somos»3.

(2) Bento XVI, Caritas in Veritate, 29.06.2009, n. 68.
(3) São Tomás de Aquino, Comentário às Sentenças, III, d. 29, a. 8, q. 3.
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Sinais da sede

Estando Jesus um dia à margem do 
lago de Genesaré, o povo se comprimia em 
redor dele para ouvir a palavra de Deus 
(Lc 5, 1).

As pessoas comprimem-se ao redor de Jesus, por-
que procuram sem cessar as coisas boas e belas que 
preenchem o seu coração. Todos temos, no mais pro-
fundo da nossa alma, aspirações que somente Ele é 
capaz de saciar.

Existem tantos testemunhos de pessoas que, em face 
da descoberta da alegria própria da vida cristã, excla-
mam: «Eu não sabia! Ninguém me tinha dito! Pensei 
que fosse outra coisa!».

Senhor, torna-nos capazes de reconhecer essa nos-
talgia do teu rosto, esses sinais da sede de ti nas outras 
pessoas. Que saibamos transmitir a tua verdadeira ima-
gem àqueles que nos rodeiam.
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A imagem desse Cristo que procura afastar-se um 
pouco da margem para que todos, até os mais afasta-
dos, possam vê-lO e escutá-lO.

29 de junho de 2019
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Ao encontro dos nossos  
contemporâneos

Jesus disse a Simão: Faze-te ao largo (Lc 
5, 4).

Perante os desafios deste nosso mundo, tão comple-
xos quanto apaixonantes, o que espera hoje o Senhor 
de nós, os cristãos? Que saiamos ao encontro das in-
quietações e necessidades das pessoas, para levar a todas 
o Evangelho na sua pureza original e, ao mesmo tem-
po, na sua novidade radiante.

Duas cenas de pesca no mar de Tiberíades, nas que 
se vislumbra a navegação dos cristãos ao longo da his-
tória, pautam as coordenadas desta tarefa: o enérgico 
convite do Mestre a ser audazes – faze-te ao largo (Lc 
5, 4) –, e aquele grito É o Senhor! do discípulo amado 
(Jo 21, 7), reflexo da fidelidade atenta e delicada que 
permite reconhecer Jesus.

Adentrar no mar do mundo não significa adaptar a 
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mensagem ou o espírito às conjunturas do momento, 
porque o Evangelho já contém em si próprio a capaci-
dade de iluminar todas as situações.

Trata-se antes de um chamado para que cada um 
de nós, com os seus recursos espirituais e intelectuais, 
com as suas competências profissionais ou a sua expe-
riência de vida, e também com os seus limites e defei-
tos, se esforce por ver os modos de colaborar mais e 
melhor na imensa tarefa de colocar Cristo no cume de 
todas as atividades humanas.

Para isto, é preciso conhecer profundamente o  
tempo em que vivemos, as dinâmicas que o per-
meiam, as potencialidades que o caracterizam e os li- 
mites e as injustiças, muitas vezes graves, que o afli-
gem. E é necessária, sobretudo, a nossa união pessoal 
com Jesus, na oração e nos sacramentos. Assim, po-
deremos manter-nos abertos à ação do Espírito San-
to, para bater com caridade à porta dos corações dos 
nossos contemporâneos.

7 de julho de 2017
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Barca velha e barca nova

Lançai as vossas redes para pescar (Lc 
5, 4).

Jesus sai ao nosso encontro, como saiu para procu-
rar os primeiros discípulos no lago de Genesaré. Ele 
entrou nas nossas vidas do mesmo modo como subiu 
na barca de Pedro.

E a mesma barca, que tinha testemunhado um fra-
casso profissional – uma pesca da qual não tinham con-
seguido nada –, transforma-se na cátedra do Mestre, 
lugar donde revela os mistérios do reino de Deus. Mais 
ainda: nessa mesma barca começa uma aventura sobre-
natural, prefigurada pela pesca milagrosa.

A presença de Cristo transforma nosso trabalho, 
nossa barca velha, em lugar da ação de Deus. O Senhor 
pede que sejamos instrumentos nas suas mãos, para 
levar alegria e felicidade a este mundo tão necessita-
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do dela. E isto pode ser feito com gestos simples, mas 
cheios de caridade.

Dirige-nos o mesmo convite que fez a Pedro: Fa-
ze-te ao largo (Lc 5, 4). As redes, dessa vez, lançam-se 
naquele trabalho impregnado pela graça divina, para 
que se transforme num lugar de testemunho cristão, 
de ajuda sincera aos nossos colegas e a todas as pessoas 
com quem convivemos.

Neste sentido, podemos recordar o convite do Papa 
Francisco: «Quando os esforços para despertar a fé en-
tre os vossos amigos parecem inúteis, como a fadiga 
noturna dos pescadores, recordai-vos de que com Jesus 
tudo muda. A Palavra do Senhor encheu as redes, e a 
Palavra do Senhor torna eficaz o trabalho missionário 
dos discípulos»1.

26 de junho de 2017

(1) Francisco, Discurso no encontro com os jovens em Cagliari, 22.09.2013.
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Juventude de espírito:  
olhar para a frente

Nada apanhamos; mas por causa de tua 
palavra, lançarei a rede (Lc 5, 5).

Podemos dizer a Jesus na oração: «Faz anos que es-
tou lutando por melhorar e vê, Senhor, como estou. 
Porém agora, confiando na tua palavra, vou lançar-me 
mar adentro, rumo a essa santidade que não é ausên-
cia de defeitos, mas perfeição no amor, na identificação 
contigo. Pela tua palavra – dizemos com São Pedro – 
lançarei as redes».

São Josemaria repetia que em 1928 tinha apenas 26 
anos, graça de Deus e bom humor. Foi a juventude de 
espírito que o levou a manter sempre o desejo de apren-
der e de crescer, e é ela que deve levar-nos ao desejo de 
começar e recomeçar. Que não entre nas nossas almas 
o desalento, mas o desejo de olhar para frente. Dá-nos, 
Senhor, essa juventude de alma.
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Graça de Deus! Participação na vida divina da Trin-
dade, como filhos e filhas de Deus Pai, em Cristo, pelo 
Espírito Santo. O Senhor oferece-nos constantemen-
te esta vida, sobretudo na Eucaristia, na penitência e 
na oração. Quanto aprendemos desse oferecimento! 
Quantas vezes São Josemaria exortava-nos, com a sua 
palavra e com o seu exemplo, a ser almas de Eucaristia, 
almas de oração!

O bom humor! Que nos leva a ver o aspecto posi-
tivo, até divertido, das coisas. Precisamos também do 
bom humor perante as nossas próprias limitações: é 
uma consequência da alegria dos filhos de Deus. Esta-
remos contentes, aconteça o que acontecer, na medida 
da nossa fé no amor que Deus tem por nós.

6 de outubro de 2017
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Discernimento no amor

Jesus disse a Simão: Não temas; dora-
vante serás pescador de homens (Lc 5, 10).

Com estas palavras Cristo muda a vida de Simão e, a 
partir de então, o pescador da Galileia conhece a razão 
do seu viver. Como ele, cada pessoa precisa encarar, an-
tes ou depois, esta pergunta: Qual é a minha missão na 
vida? Todos temos uma vocação divina, todos somos 
chamados por Deus à união com Ele.

A fé é uma luz poderosa, capaz de iluminar o nosso 
futuro e inspirar desejos de plenitude. Num momento 
da vida em que talvez as seguranças da infância camba-
leiam, e também a luz da fé pode debilitar-se, é necessá-
rio recordar a nossa verdade mais profunda: que somos 
filhos de Deus e fomos criados por amor.

Ele faz o mais radical dos chamados: chama-nos, a 
cada uma e a cada um, a ser plenamente felizes ao seu 
lado. O Criador não nos atira à vida e se esquece de 
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nós: quem cria, ama e chama. Por isso, o discernimen-
to do próprio caminho deve estar iluminado pela fé no 
amor de Deus por nós.

«Não temas», diz Jesus a Pedro. A busca pessoal pode 
gerar um certo desassossego, porque experimentamos a 
vertigem da liberdade. Serei feliz? Terei forças? Valerá 
a pena comprometer-se? Também aqui Deus não nos 
deixa sós. Ele nos inspira, se soubermos escutá-lO. É 
o que lhe pedimos cada vez que rezamos: «Seja feita a 
vossa vontade, assim na terra como no Céu»: seja feita 
a vossa vontade em mim, em ti, em cada um de nós.

18 de setembro de 2018
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Seu lar, sua tarefa, sua pátria

E atracando as barcas à terra, deixaram 
tudo e o seguiram (Lc 5, 11).

Jesus convida Pedro, Tiago e João a segui-lO como 
discípulos. Respondem com um «sim» decidido.

Impressiona pensar que, somente alguns anos de-
pois, seu ímpeto apostólico levou a Boa Nova a muitos 
lugares importantes da época; também a Roma.

Os primeiros cristãos, apesar de enfrentarem perse-
guições e incompreensões, sabiam que o mundo lhes 
pertencia, que era seu lar, sua tarefa, sua pátria.

Ao saber-nos filhos de Deus, convocados por Ele, 
não podemos sentir-nos uns estranhos na nossa pró-
pria casa; não podemos transitar por esta vida como 
visitantes num lugar alheio nem podemos caminhar 
pelas nossas ruas com o medo de quem pisa em terre-
no desconhecido.

O mundo é nosso porque é do nosso Pai Deus.
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Estamos chamados a amar este mundo, não outro 
em que talvez pensemos que nos sentiríamos mais à 
vontade; é preciso amar as pessoas concretas que nos 
rodeiam, nos desafios concretos que temos pela frente.

26 de junho de 2019
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Felizes

Alegrai-vos e exultai, porque será grande 
a vossa recompensa nos céus (Mt 5, 12).

Nas bem-aventuranças (cf. Mt 5, 1-12; Lc 6, 20- 
-26), Jesus Cristo oferece-nos as chaves que nos abrem 
as portas do Céu... e da felicidade nesta terra.

O «pobre de espírito» sabe-se necessitado. Descon-
fia das suas virtudes e de seus bens, abandona-se nos 
dons do Senhor. Pela via da humildade, experimenta a 
alegria do abraço paternal de Deus.

As lágrimas do que «chora» são dor principalmente 
pelas ofensas ao Senhor: faltas de amor, infidelidades, 
injustiças. Quem chora assim alcança a felicidade de 
seu consolo.

Os «mansos» são felizes na terra: nenhuma adversi-
dade, nenhuma contrariedade humana, os desanima. 
Imitando Cristo, mantêm-se de ânimo sereno.

Quem tem «fome e sede de justiça» procura colocar 
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em prática a vontade de Deus. E desse modo alcança 
uma saciedade que não sacia, porque é divina.

Os «misericordiosos» veem com os olhos de Cristo 
as penas e os defeitos dos outros, colocam-nos no seu 
coração. Também compreendem e desculpam. Com a 
sua misericórdia alcançarão para eles mesmos a alegria 
da misericórdia.

Os «puros de coração» descobrem panoramas insus-
peitados de intimidade com Deus e qualidade nas rela-
ções com os demais. E desfrutam da sua visão.

Os «pacíficos» recebem a benção da paz – a paz de 
Cristo (Ef 2, 14) – para eles mesmos e semeiam ao seu 
redor a alegria dos filhos de Deus. Tratam de evitar 
discussões inúteis, dominar o nervosismo e a pressa, ser 
positivos, difundir otimismo e esperança.

Aqueles que «padecem perseguição» e «são perse-
guidos» por amor a Deus e por cumprir a sua vontade 
têm já a sua recompensa no céu, que é também alegria 
na terra.

As bem-aventuranças «conduzem-nos à alegria, 
sempre; são o caminho para alcançar a alegria»1.

29 de fevereiro de 2020

(1) Francisco, Audiência geral, 29.01.2020.
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O agir dos filhos de Deus

Eis como deveis rezar: Pai nosso, que es-
tais nos céus (Mt 6, 9).

Pela graça sobrenatural somos filhos de Deus em Je-
sus Cristo; chegamos a ser conformes à imagem de seu 
Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma mul-
tidão de irmãos (Rm 8, 29).

A filiação divina caracteriza radicalmente nosso diá-
logo com Deus – nossa oração – e o exercício de todas 
as virtudes do nosso caminhar cristão, e também carac-
terizará – pela misericórdia de Deus – a nossa condição 
de cidadãos do Céu.

Repitamo-lo: a nossa fé é a fé dos filhos de Deus; 
a nossa oração é a oração dos filhos de Deus; a nossa 
alegria é a alegria dos filhos de Deus; a nossa fortaleza é 
a fortaleza dos filhos de Deus...

A vontade divina resume-se, para cada um, assim: 
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«O que o Senhor nos pede é que a todo o momento nos 
comportemos como seus filhos e servidores»1.

20 de abril de 1992

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 60.
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O segredo da juventude

Porque onde está o teu tesouro, lá tam-
bém está teu coração (Mt 6, 21).

Um coração jovem e enamorado é capaz de reno-
var-se e de viver com entusiasmo a vocação cristã, a 
missão apostólica, mesmo em meio a contrariedades 
e sofrimentos.

São Josemaria manifestava-nos assim o segredo da 
sua vitalidade: «Ao o rezar ao pé do altar ao Deus que 
alegra a minha juventude (Sl 43, 4), sinto-me muito 
jovem e sei que nunca chegarei a considerar-me ve-
lho, porque, se permanecer fiel ao meu Deus, o Amor 
me vivificará continuamente; renovar-se-á, como a da 
águia, a minha juventude (cf. Sl 103, 5)»1. Se perma-

(1) São Josemaria, Amigos de Deus, 3ª edição, Quadrante, São Paulo, 
2014, n. 31.
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necermos unidos ao Senhor, seremos sempre jovens, 
e colaboraremos com Ele para fazer a Igreja, sempre 
antiga e sempre nova, nos diferentes lugares, culturas 
e tempos.

1º de outubro de 2018
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Horizontes

O homem bom tira coisas boas do bom 
tesouro do seu coração, e o homem mau 
tira coisas más do seu mau tesouro, porque 
a boca fala daquilo de que o coração está 
cheio (Lc 6, 45).

São Josemaria sublinhava este modo concreto de 
anunciar o Evangelho no meio do mundo: «Deveis 
aproximar as almas de Deus com a palavra convenien-
te, que desperta horizontes de apostolado; com o con-
selho discreto, que ajuda a orientar cristãmente um 
problema; com a conversa amável, que ensina a viver a 
caridade: mediante um apostolado que chamei alguma 
vez de amizade e de confidência»1.

A amizade verdadeira – tal como a caridade, que 
eleva sobrenaturalmente a sua dimensão humana – é 

(1) São Josemaria, Carta, 24.03.1930, n. 11.
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um valor em si mesma: não é meio ou instrumento 
para conseguir vantagens na vida social, mesmo que 
possa tê-las (assim como também pode acarretar des-
vantagens). A amizade tem um valor intrínseco, porque 
manifesta uma preocupação sincera pela outra pessoa. 
É um diálogo em que damos e recebemos luz; em que 
surgem projetos, numa mútua abertura de horizontes; 
em que nos alegramos pelas coisas boas e apoiamo-nos 
nas dificuldades; em que passamos bons momentos, 
porque Deus nos quer contentes.

Quando uma amizade é assim, leal e sincera, não 
cabe instrumentalizá-la: um amigo simplesmente dese-
ja transmitir ao outro o bem que experimenta em sua 
vida. Faremos isso habitualmente sem perceber, me-
diante o exemplo, a alegria e um desejo de servir que se 
expressa em mil pequenos gestos. Entretanto, «o valor 
do testemunho não significa que se deva manter em si-
lêncio a palavra. Por que é que não havemos de falar de 
Jesus, contar aos outros que Ele nos dá a força de viver, 
que é bom conversar com Ele, que nos faz bem meditar 
as suas palavras?»2.

A amizade deságua assim, naturalmente, na confi-
dência pessoal, cheia de delicadeza e de respeito pela 
liberdade, consequência precisamente da autenticidade 
dessa amizade.

1º de novembro de 2019

(2) Francisco, Christus vivit, Roma, 25.03.2020, n. 176.
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Compaixão: empatia no sofrimento

E [o Senhor] lhe disse: – Não chores! (Lc 
7, 13).

A amizade significa alegria, porém também sofri-
mento: doença, falecimentos, decepções, crises vitais, 
conflitos familiares... Como dizia São Paulo VI, «a arte 
de amar transforma-se com frequência na arte de so-
frer»1. É a outra face da moeda da amizade, e a compa-
nhia nesses momentos é prova da sua autenticidade.

A compaixão aumenta ao ritmo do amor a Deus, 
que nos envolve nos seus sentimentos e clareia o olhar. 
Impressiona ver Cristo comovido ao encontrar o cor-
tejo do filho da viúva de Naim: Vendo-a o Senhor, mo-
vido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores! 
(Lc 7, 13).

Como o amor, a compaixão é criativa e expressa o 

(1) São Paulo VI, Alocução na abertura da quarta etapa conciliar, Roma, 
AAS. 57, 1965, 794-805.
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desejo de «apropriar-se» do sofrimento do amigo para 
torná-lo mais leve; palavras, silêncios, escuta, gestos, 
presença, lembrança, oferecer uma oração, um servi-
ço... Ao mesmo tempo, estende-se a todas as pessoas. 
Jesus, do alto da Cruz, compadeceu-se e ofereceu-se em 
sacrifício por todo o gênero humano, atravessando o 
tempo e o espaço.

Chega um momento em que gostaríamos de dar 
conforto aos sofrimentos de todas as pessoas do mun-
do. Experimentamos então o paradoxo, dentro de nós, 
de um Amor gratuito, que nos abriu os olhos às neces-
sidades dos outros e à impotência de não poder solu-
cionar tudo. Compreendemos então que somente Jesus 
é o Caminho, a Verdade e a Vida (Jo 14, 6), não nós.

4 de fevereiro de 2020



ABERTURA

85

Abertura

Vendo isto, os fariseus disseram aos dis-
cípulos: «Por que come vosso mestre com os 
publicanos e com os pecadores?» (Mt 9, 11).

Os fariseus criticaram Jesus Cristo por ser amigo 
de publicanos e pecadores. A amizade de Cristo não 
exclui ninguém.

Nós, cristãos, se procuramos – dentro da nossa pe-
quenez – imitar o Senhor, também não devemos ex-
cluir ninguém, mas amar todos em Jesus Cristo, com 
uma amizade sincera, quaisquer que sejam as suas cir-
cunstâncias pessoais.

Contemplemos o exemplo de Jesus. O Senhor não 
limita a sua convivência a um grupo restrito: está com 
todos, «com as santas mulheres, com multidões intei-
ras. Com representantes das classes altas de Israel, como 
Nicodemos, e com publicanos como Zaqueu. Com 
pessoas consideradas piedosas e com pecadores como a 
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samaritana. Com doentes e saudáveis, com os pobres, a 
quem Ele amava de todo o coração. Com doutores da 
lei e com pagãos, cuja fé louva por cima da fé de Israel. 
Com idosos e com crianças. Jesus não nega a ninguém 
a sua palavra, e é uma palavra que cura, que conforta, 
que ilumina. Quantas vezes meditei e fiz meditar so-
bre esse modo de fazer apostolado de Cristo, humano 
e divino ao mesmo tempo, baseado na amizade e na 
confidência!»1.

1º de novembro de 2019

(1) São Josemaria, Carta, 24.10.1965, n. 10.
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Compreensão

Amigo de publicanos e pecadores (Mt 
11, 19).

A amizade é especialmente valiosa para exercitar essa 
manifestação necessária da caridade que é a compreen-
são: «A verdadeira amizade implica também um esfor-
ço cordial por compreender as convicções dos nossos 
amigos, mesmo que não cheguemos a compartilhá-las 
nem a aceitá-las»1.

Desse modo, nossos amigos ajudam-nos a com-
preender maneiras de viver a vida que são diferentes da 
nossa, enriquecem nosso mundo interior e, quando a 
amizade é profunda, permitem-nos experimentar as coi-
sas de um modo diferente do nosso. Trata-se, enfim, de 
um autêntico sentir com os demais, isto é, de participar 
daquilo que eles vivem, daquilo que lhes acontece.

(1) São Josemaria, Sulco, n. 746.
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Para construir uma verdadeira amizade, é preciso 
que desenvolvamos a capacidade de olhar com afeto às 
demais pessoas, até enxergá-las com os olhos de Cristo.

1º de novembro de 2017
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Desproporção

Por isso te digo: seus numerosos pecados 
lhe foram perdoados (Lc 7, 47).

Que desproporção enorme entre os pecados, por 
numerosos e graves que sejam, e a simplicidade de uma 
breve confissão – umas palavras – e a absolvição, para 
que os pecados deixem de existir.

Mas essa desproporção é aparente, porque por trás 
de algo tão simples (as poucas e essenciais palavras da 
confissão e da absolvição) está, garantindo a eficácia, 
nada menos do que a Encarnação, a Vida, a Paixão, a 
Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo.

Como és grande Senhor, e que imensas são a tua 
sabedoria e a tua misericórdia para conosco!

25 de fevereiro de 1997
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Terra boa

Outras, enfim, caíram em terra boa: de-
ram frutos, cem por um, sessenta por um, 
trinta por um (Mt 13, 8).

No começo de cada novo ano, São Josemaria costu-
mava dizer: «Ano novo, luta nova!» Uma luta que pre-
cisa, sim, do nosso esforço, porém, antes de mais nada, 
da graça divina. Olhemos para a parábola do semeador, 
com o desejo de ser «terra boa» para receber o dom de 
Deus, a semente que produza fruto abundante. Jesus 
oferece-nos este dom a cada dia na Eucaristia.

Na sinagoga de Cafarnaum, o Senhor diz: se não co-
merdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu 
sangue, não tereis a vida em vós mesmos (Jo 6, 53). Atua-
lizemos, com maior profundidade e agradecimento, a 
fé no amor de Deus por nós (cf. 1 Jo 4, 16), que se 
torna sacramentalmente visível a nós na Eucaristia. As-
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sim, orientaremos adequadamente a nossa luta para ser 
a «terra boa» que acolhe a semente.

Voltemos o olhar para Jesus Cristo, que – apesar de 
sermos tão pouca coisa – quer cumular-nos de renova-
da eficácia e alegria.

5 de janeiro de 2020
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Primazia de Deus

Dizia também: O Reino de Deus é como 
um homem que lança a semente à terra. 
Dorme, levanta-se, de noite e de dia, e a 
semente brota e cresce, sem ele o perceber. 
Pois a terra por si mesma produz, primeiro 
a planta, depois a espiga e, por último, o 
grão abundante na espiga (Mc 4, 26-28).

As palavras do Evangelho levam-nos a meditar na 
primazia de Deus em toda a obra da evangelização. São 
Josemaria fazia-nos essa consideração ao referir-se ao 
Opus Dei. Ele fez o que estava ao seu alcance para le-
vá-lo adiante, com a convicção de que toda a força que 
o impulsionava a servir às almas lhe vinha de Deus: 
«Agradeço-Te, Senhor, que tenhas procurado que eu 
compreendesse, de maneira evidente, que tudo é teu: 
as flores e os frutos, a árvore e as folhas, e essa água 
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clara que salta até a vida eterna. Gratias tibi, Deus!»1. A 
primazia da graça de Deus é igualmente real em toda a 
vida cristã, na vida de cada uma e de cada um de nós.

Além de considerar o dom de Deus, renovemos o 
nosso agradecimento por Ele ter querido contar conos-
co, para tornar-nos colaboradores seus na Igreja (cf. 2 
Cor 6, 1), apesar da nossa fraqueza.

Às vezes pode parecer que o nosso papel nos planos 
de Deus é irrelevante; no entanto, Ele leva a sério a nos-
sa liberdade, e conta verdadeiramente conosco. Pense-
mos naquele rapazinho que soube colocar o pouco que 
tinha – cinco pães e dois peixes – nas mãos de Jesus: a 
partir desse gesto de generosidade, Cristo deu de comer 
a uma multidão (cf. Jo 6, 1-13).

Deus conta com a nossa correspondência diária, fei-
ta de pequenas coisas que se tornam grandes pela força 
da sua graça.

1º de outubro de 2018

(1) São Josemaria, Em diálogo com o Senhor, Quadrante, São Paulo, 2020, 
n. 76.
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Abandono em Deus

Até os cabelos de vossa cabeça estão todos 
contados (Mt 10, 30).

O abandono em Deus: não é possível se o próprio 
Deus não o concede. Quer concedê-lo, porém encon-
tra obstáculos no eu.

Diante de qualquer situação de desassossego, faça-
mos atos de abandono, como esta oração de São Jose-
maria: «Senhor meu Deus, nas tuas mãos abandono o 
passado, o presente e o futuro; o pequeno e o grande, o 
pouco e o muito, o temporal e o eterno».

Não nos surpreendamos com o sofrimento interior, 
quando Deus arrancar do fundo da alma as raízes da 
falsa segurança em nós mesmos. Digamos então: obri-
gado, Senhor!

Façamos o esforço de pensar nos demais, tirando a 
atenção de nós mesmos e das nossas preocupações.

Quero ver teu rosto, Senhor (cf. Sl 27, 8).

20 de abril de 1991
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Ver

Viu uma grande multidão e compade-
ceu-se dela (Mc 6, 34).

O olhar de Cristo é penetrante, profundo, com-
passivo. São Josemaria suplicava com uma jaculatória: 
«Que eu veja com os teus olhos, Cristo meu, Jesus da 
minha alma».

Senhor – podemos repetir nós –, preciso ver com 
teus olhos; ver assim, como Tu vês o mundo, cada pes-
soa, cada circunstância, a minha própria vida...

Que eu veja com os teus olhos, Jesus, para notar o 
que em mim deve ser arrancado, melhorado, à luz da 
minha filiação divina.

Que eu veja com os teus olhos, para descobrir como 
ajudar aqueles que colocaste ao meu lado, para que cui-
demos uns dos outros. Para apoiar firmemente cada 
um e cada uma dos meus irmãos e irmãs.
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Que eu veja, através do teu olhar, como melhorar 
o trabalho e cada assunto particular que devo encarar.

Que possamos repetir, com sentido renovado, o cla-
mor do cego Bartimeu: «Senhor, que eu veja!» Domine, 
ut videam! (Mc 10, 51). E estendê-lo aos demais: «Se-
nhor, que vejamos, que vejam; Domine, ut videamus! 
Ut videant!».

12 de dezembro de 1994
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Alegria sem medo

Tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais 
medo! (Mt 14, 27).

«Somente o amor que é onipotente pode ser o fun-
damento de uma alegria sem medo»1.

Quando a alegria é «demasiado humana», está sem-
pre misturada com um quê de temor, no mínimo o 
temor de que essa alegria passe.

Pode acontecer – e às vezes acontece de fato – que 
mesmo a alegria sobrenatural do encontro com Cristo 
seja acompanhada do temor: de um certo medo à nossa 
pequenez, do temor de esquecer-nos do fundamento 
da alegria... que não é outro senão o amor que Deus 
tem por nós.

Propósito: «sobrenaturalizar» todas as alegrias, e es-
pecialmente a alegria habitual que lança fora todo te-

(1) Joseph Ratzinger, «Buscar lo de arriba» (1985); reproduzido em El 
resplandor de Dios en nuestro tiempo, Herder, Madri, 2008, pág. 201.
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mor. E recuperar, assim, a alegria dos filhos de Deus, 
que é confiança plena nEle, sem medos.

26 de janeiro de 1988
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Alimento

Trabalhai, não pela comida que perece, 
mas pela que dura até a vida eterna (Jo 6, 
27).

Jesus está escondido na Eucaristia. «Adoro-te com 
devoção, Deus escondido. Realmente oculto sob estas 
aparências» canta o hino Adoro te devote.

Mas, na realidade, a Eucaristia – a «veste» com que 
Cristo se apresenta a nós, as espécies sacramentais – 
manifesta Jesus naquilo que Ele quer ser para cada uma 
e para cada um de nós: alimento.

Alimento em que a história se «condensa».
Uma antiga oração, que a Igreja usa nas vésperas 

da solenidade do Corpus Christi, diz a respeito da Eu-
caristia: recolitur memoria passionais Eius, é «memorial 
da paixão de Cristo» (passado), et futurae gloriae nobis 
pignus datur, «e recebemos o penhor da glória futura» 
(futuro escatológico).
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Recorramos à Eucaristia com o desejo de identifi-
car-nos com Jesus (o próprio Cristo) e de «condensar» 
todos os momentos de cada dia. E também nós nos 
tornaremos alimento, ajuda e apoio para os outros.

11 de março de 2004
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Sob o mesmo teto

Porventura não é ele Jesus, o filho de 
José, cujo pai e mãe conhecemos? (Jo 6, 42).

Na simplicidade e grandeza de São José – um arte-
são como tantos outros –, descobrimos os traços da-
queles que se sabem chamados por Deus a viver com 
Ele a vida de cada dia, com tudo o que ela traz consigo, 
também de imprevistos e preocupações.

São José habitava o mesmo teto que Deus. Talvez 
pudéssemos pensar que nisso não parece «um artesão 
como tantos outros». No entanto, rezamos: «Senhor, 
não sou digno de que entreis em minha morada». E, se 
lhe permitimos, Ele entra. E basta-lhe uma palavra para 
curar-nos (cf. Mt 8, 8).

Hoje especialmente, com toda a Igreja, contempla-
mos José, este homem justo e fiel. Recorramos à sua 
intercessão, para que nos ajude a corresponder cada dia 
ao amor imenso de Jesus Cristo, abrindo-lhe de par em 
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par as portas da nossa casa, do nosso coração. E que 
essa correspondência nos impulsione a servir aos de-
mais, a difundir a alegria do Evangelho.

19 de março de 2018
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Trabalhar naquilo que é nosso

Tudo é vosso! Mas vós sois de Cristo, e 
Cristo é de Deus (1 Cor 3, 22-23).

Se contemplarmos a nossa vida com os olhos da fé, 
perceberemos que não há nela nada alheio ao querer de 
Deus: também o nosso trabalho é um lugar principal 
de santificação, onde buscar e encontrar Cristo. Santi-
ficar o trabalho, santificar-se no trabalho, santificar os 
outros com o trabalho, diz o fundador do Opus Dei1.

Se procurarmos identificar-nos com Cristo enquan-
to desempenhamos a nossa atividade – seja ela qual  
for –, trabalharemos naquilo que é «nosso»; essa ativida-
de será trabalho de Deus, e nós somos seus filhos.

Trabalhar bem não é só procurar fazer bem as coi-
sas, mas fazer que estejam bem em todas as dimensões 
desse trabalho: a coisa feita, as relações com os outros 

(1) Cf. São Josemaria, É Cristo que passa, n. 45.
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no trabalho (sorrir em momentos de cansaço, substituir 
um colega que esteja precisando, ajudar quem talvez 
esteja atrasado...), e a união com Deus no trabalho.

No plano humano, trabalhar bem pode consistir 
em não se contentar com «fazer o que é preciso fazer», 
mas em ter iniciativas, em impulsionar aquilo de que 
os outros precisem mais, em acompanhar os assuntos 
importantes, etc.

No plano sobrenatural, quanto pode ajudar-nos 
unir explicitamente trabalho e Eucaristia. No mistério 
do altar, o trigo e as uvas simbolizam o mundo, a terra; 
nós oferecemos também o nosso trabalho, para uni-lo 
ao sacrifício de Cristo.

E então, com esse trabalho, colaboramos para «san-
tificar os outros com o trabalho».

13 de maio de 1989
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Colaboradores

Sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos 
cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que 
o vosso trabalho no Senhor não é em vão (1 
Cor 15, 58).

Todas as realidades humanas honestas, todos os tra-
balhos podem e devem ser caminho, meio de santida-
de, de encontro com Jesus Cristo: «O trabalho nasce 
do amor, manifesta o amor, orienta-se para o amor»1. 
Santificar o trabalho, qualquer trabalho honesto, é fa-
zê-lo por Deus e pelos outros, e isso exige fazê-lo bem, 
seja qual for a sua relevância.

Diante do trabalho, diante de cada tarefa que me 
toque realizar, agradável ou pesada, claramente eficaz 
ou aparentemente inútil..., pensemos que todo traba-
lho nasce do amor de Deus por nós.

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 48.
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Agradeçamos ao Senhor que com esta tarefa, de hoje 
e agora, quer que sejamos seus colaboradores, ao menos 
para manifestarmos com ela um pouco do seu amor 
aos outros. Teremos a convicção de que, no Senhor, 
nenhum trabalho é vão.

9 de março de 2006
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Centro e raiz

Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue permanece em mim e eu nele (Jo 6, 
56).

O desejo de permanecer em Cristo manifesta-se de 
modo particular no amor à Missa, «centro e raiz da vi- 
da espiritual»1.

A Missa é raiz; é-o necessariamente. No sacrifício 
eucarístico, torna-se presente a obra da nossa Reden-
ção; aí está a fonte da graça, da paz, da misericórdia, 
da eficácia. Um caminho espiritual enraizado na Euca-
ristia condensa os bens mais valiosos para a progressiva 
identificação com Cristo.

A Missa é centro: deveria sê-lo, não só objetivamen-
te, mas também subjetivamente, com uma consciência 
habitual e atualizada de que o que é mais importante, 

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 87.
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em cada instante, é que celebrei ou vou celebrar a Mis-
sa; que assisti ou vou assistir à Missa.

Essa constante referência à Missa é dom de Deus – 
mais do que esforço humano –, que nos chegará pela 
mediação materna de Santa Maria.

7 de maio de 1985
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A murmuração banalizada

Aquilo que sai da boca provém do cora-
ção (Mt 15, 18).

A boa fama dos outros, a sua reputação, é um bem 
precioso protegido pela caridade e pela justiça.

A «normalização» e a extensão da murmuração no 
âmbito privado e público promove um clima de suspei-
ta e incerteza nas relações pessoais, familiares e sociais, 
que as deteriora gravemente.

Às vezes, existe a consciência de prejudicar; em mui-
tas outras ocasiões, predominam a vaidade, a desculpa 
da «boa intenção» e, de modo geral, a espontaneidade 
de quem interiorizou a banalização da calúnia.

A língua também precisa ser transformada, purifi-
cada. A língua produz o som da música que soa no 
coração.

Mais do que deter-nos a pensar em como falamos, 
poderíamos perguntar-nos: O que ocupa o meu co-
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ração? Julgo interiormente os outros? O que procuro 
e espero dos meus semelhantes? O que eles esperam 
de mim? Procuro olhar os outros como eu gostaria 
de que olhassem para mim? Vejo-os como criaturas e 
filhos de Deus?

20 de março de 2015
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Com a tua ajuda

Veio prostrar-se diante dele, dizendo: 
Senhor, ajuda-me! (Mt 15, 25).

Quando, diante de uma pequena exigência de en-
trega, de mortificação, de serviço..., pensamos «dá na 
mesma», precisamos saber que para o Senhor não dá 
na mesma, e que não é a mesma coisa, nem para nós 
mesmos nem para os outros.

Ao mesmo tempo, a experiência diz-nos, com o 
passar do tempo, que os bons desejos, os propósitos, 
as «grandes ideias» espatifam-se contra a nossa própria 
fraqueza. Essa é uma fraqueza da vontade, que nos leva 
a não querer de verdade.

Por isso, por um lado, peçamos ao Senhor a graça de 
que não nos dê na mesma o que Ele nos pede, aquilo  
de que os outros precisam.

Ao mesmo tempo, peçamos – diante da luz clara, 
diante do propósito firme – a graça de responder afir-
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mativamente... Senhor, com a tua graça! Minha Mãe, 
com a tua ajuda!

Assim, esses propósitos repetidos uma e outra vez 
serão novos pela convicção da necessidade do auxílio 
do céu; não serão repetição, mas renovação. Outra vez 
novos: nunc coepi! Agora começo! Senhor que a novi-
dade seja o amor.

30 de janeiro de 1986
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Uma promessa de Jesus

E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta 
pedra edificarei a minha Igreja; as portas 
do inferno não prevalecerão contra ela (Mt 
16, 18).

É a promessa de Jesus que escutamos, a cada ano, 
no Evangelho da Missa da Solenidade de São Pedro e 
São Paulo. Estas palavras lembram-me o itinerário es-
piritual que São Josemaria propôs desde o início: Om-
nes cum Petro as Iesum per Mariam, todos com Pedro a 
Jesus por Maria.

Amemos mais e mais à Igreja e ao Papa. Pode-nos 
ajudar lembrar que a Igreja não é somente um conjunto 
de homens e mulheres que a ela nos incorporamos, mas 
sobretudo é «Cristo presente entre nós, Deus que vem 
até à humanidade para salvá-la, chamando-nos com a 
sua Revelação, santificando-nos com a sua graça, sus-



FERNANDO OCÁRIZ

116

tentando-nos com a sua ajuda constante, nos pequenos 
e nos grandes combates da vida diária»1.

Desde os tempos apostólicos, a Igreja sofreu e conti-
nua sofrendo perseguições e ataques internos à sua uni-
dade. Essa realidade, longe de encher-nos de desalento, 
deve levar-nos a uma sempre renovada visão de fé – que 
é dom de Deus –, que se manifeste em oração pela Igre-
ja, pelo Papa e, de modo particular, por todos aqueles 
que sofrem perseguição por causa do Evangelho.

1º de setembro de 2018

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 131.
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O presente transfigurado

Enquanto orava, transformou-se o seu 
rosto e as suas vestes tornaram-se resplande-
centes de brancura (Lc 9, 29).

Na Transfiguração, Jesus desvelou a Pedro, a Tiago 
e a João uma antecipação da glória futura. Pedro teria 
querido ficar já na «glória futura». Mestre, é bom estar-
mos aqui. Podemos levantar três tendas... (Lc 9, 33).

Naturalmente, desejamos ser plenamente felizes; fe-
licidade plena, que se realiza somente na glória com a 
visão de Deus. Entende-se que o salmista e, com ele, 
nós, dirijamos ao Senhor um desejo que é ao mesmo 
tempo um propósito: A vossa face, ó Senhor, eu a procu-
ro (Sal 27, 8).

Uma procura do rosto de Deus também agora, me-
diante a oração, sem fugir de um presente que, assim 
como passado e o futuro, às vezes não podemos gover-
nar totalmente.
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A oração: contemplar Deus, falar com Ele e escutá- 
-lO. Longe de desenraizar-nos do mundo, ela situa-nos 
na realidade presente e move ao amor que nos muda, 
que nos converte. O próprio presente transfigura-se.

Com a colaboração da liberdade humana, a graça 
divina transfigura-nos, transforma-nos em filhos de 
Deus, em imagem de Cristo, tal como escreve São Pau-
lo: e nos vemos transformados nesta mesma imagem, sem-
pre mais resplandecentes, pela ação do Espírito do Senhor 
(2 Cor 3, 18).

Durante a Transfiguração, Jesus conversa com Moi-
sés e com Elias sobre a sua iminente Paixão em Jeru-
salém. A glória e a cruz. Aprendemos a amar a cruz 
de cada dia e recuperamos o fulgor da paz e a alegria. 
Desse modo, a vida cristã em cada um de seus mo-
mentos pode ser resumida assim, com palavras de São 
Josemaria: «Da Cruz, com Cristo, até à Glória Imortal 
do Pai»1.

6 de agosto de 1987

(1) São Josemaria, Instrução, 19.03.1934, n. 29.



SEM ELE NADA PODEMOS

119

Sem Ele nada podemos

Os apóstolos disseram ao Senhor: Au-
menta-nos a fé! (Lc 17, 5).

Também nós suplicamos a Jesus: aumenta-nos a fé, 
a esperança, a caridade.

Não basta saber, teoricamente, que tudo o que nos 
acontece é para o nosso bem, que Deus é nosso Pai – 
meu Pai –, que o Senhor e Maria nos acompanham e 
que tudo posso naquele que me conforta (Fl 4, 13).

Não basta saber, teoricamente, que aconteça o que 
acontecer, apesar da nossa patente e inegável miséria, 
seremos chamados vencedores com Cristo.

Não basta saber, teoricamente, que a única coisa que 
vale a pena é amar a Deus e, nEle, a todos os outros.

Precisamos que esse saber seja sobrenatural, que seja 
dado por ti, Senhor, em particular e de modo perma-
nente, porque estamos convencidos da tua palavra: Sem 
mim nada podeis fazer (Jo 15, 5).
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Sem ti, Senhor, não podemos crer de verdade. Crer 
em tua palavra, em tudo o que nos revelaste, naquilo 
que o magistério da Igreja nos propõe. E viver, em 
consequência, de justiça: O justo viverá pela fé (Rm 
1, 17).

Sem ti, Senhor, não podemos esperar de verdade, 
pôr a nossa confiança nas tuas promessas, assistidos 
pela graça e pelo poder do Espírito Santo. E viver na 
terra com o horizonte da felicidade que encontraremos 
definitivamente no céu.

Sem ti, Senhor, também não podemos amar de ver-
dade. Dar prioridade a tudo o que faz referência à tua 
pessoa e, por ti, amar todas e cada uma das pessoas. 
Percorrer o nosso itinerário vital procurando amar-nos 
uns aos outros como Tu nos amaste (cf. Jo 15, 12).

8 de março de 1979
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Fé na misericórdia

Disse o Senhor: Se tiverdes fé como um 
grão de mostarda, direis a esta amoreira: 
Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela 
vos obedecerá (Lc 17, 6).

Com a alegria própria da Páscoa, a liturgia do do-
mingo da Divina Misericórdia lembra estas palavras de 
São João: Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé 
(1 Jo 5, 4).

Na apaixonante missão de levar o Evangelho a cada 
povo, a cada ambiente, a cada pessoa, todos na Igreja 
encontramos, junto a muitas alegrias, não poucas difi-
culdades.

Permaneceremos contentes e esperançados se viver-
mos a fé na Misericórdia divina. Não podemos conse-
guir essa fé por nós mesmos; mas, especialmente quando 
nos sentimos fracos, podemos pedi-la a Jesus, como fize-
ram os Apóstolos: Aumenta-nos a fé! (Lc 17, 5).

8 de abril de 2018
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Tibieza

Mas, como és tíbio, nem frio nem quen-
te, vou vomitar-te (Ap 3, 16).

A tibieza é falta de amor, arrefecimento da caridade, 
que acaba turva pelo desleixo e pela preguiça.

E a falta de amor é consequência da falta de fé, 
porque a fé age mediante a caridade: termos fé em que 
realmente vale a pena dar-se por inteiro, sem mesqui-
nharia.

A tibieza também é falta de esperança, da esperança 
na meta maravilhosa da glória.

12 de março de 2003
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De braços dados com todos

Mestre, vimos alguém, que não nos se-
gue, expulsar demônios em teu nome, e lho 
proibimos (Mc 9, 38).

Amar o mundo apaixonadamente para transfor-
má-lo exige ir de braços dados com todos; requer de 
cada um, de acordo com as suas possibilidades, uma 
profunda formação humana, profissional e doutrinal, 
e uma presença decidida nos espaços em que se de-
batem as ideias, com uma mente aberta que permita 
estimar a todos, independentemente das suas ideias 
ou convicções.

É preciso também uma certa ascendência – que se 
adquire quando os outros são levados a sério – e um 
«dom de línguas» particular. Dessa maneira, favorece-se 
a empatia pela qual a visão cristã da realidade torna-se 
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convincente, pois conta também com as inquietações 
do próximo, sem o atropelar nem cair no monólogo.

O respeito à dignidade de cada pessoa, passando por 
cima de seus possíveis erros, e ao bem comum da socie-
dade, no trabalho sereno e responsável, na colaboração 
com outros cidadãos, torna evidente a beleza e o atrati-
vo dos valores cristãos.

Fazer crescer o apreço mútuo entre os fiéis da Igre-
ja, e entre as mais variadas agrupações que nela pos-
sam existir, é parte da nossa missão na grande família 
dos filhos e filhas de Deus que é a Igreja: «O principal 
apostolado que nós, os cristãos, temos de realizar no 
mundo, o melhor testemunho de fé, é contribuir pa- 
ra que dentro da Igreja se respire o clima da autênti- 
ca caridade»1.

14 de fevereiro de 2017

(1) São Josemaria, Amigos de Deus, n. 226.
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Pedras vivas

Onde dois ou três estão reunidos em 
meu nome, aí estou eu no meio deles (Mt 
18, 20).

Quando o Senhor nos chama para realizar uma tare-
fa de evangelização específica, uma obra de apostolado, 
a chave não está em construir coisas nem em escrever 
papéis (planos, programas, objetivos), mas em contri-
buir para edificar as almas: «pedras vivas».

A missão de estender a Igreja é, antes de mais nada 
e sempre, labor de almas, amando sinceramente to-
das as pessoas; procurar que o nosso exemplo, a nossa 
palavra, a nossa oração e o nosso sacrifício colaborem 
para que outras almas – concretas, com nome e sobre-
nome – alcancem a felicidade de Deus, no encontro 
com Jesus Cristo.

Somente sob essa luz todo o resto adquire valor e 
sentido: promover meios de apostolado, planos de 
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evangelização, etc. E o apostolado pessoal e a correção 
fraterna adquirem seu relevo exato. Se nos esquecês-
semos disso, todas as construções, iniciativas e labores 
apostólicos careceriam de alma.

Isso é seguir o exemplo e a missão de Cristo; dilatar 
a Igreja que Ele fundou, primeiro e fundamentalmente 
nas almas: em Pedro, em João, em Tiago...

 26 de março de 1979
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Liberdade de Jesus

A verdade vos tornará livres (Jo 8, 32).

Todas as promessas de libertação ao longo dos sécu-
los são verdadeiras na medida em que se alimentam da 
verdade sobre Deus e sobre o homem; a Verdade, que 
é uma Pessoa: Jesus, Caminho, Verdade e Vida (cf. Jo 
14, 6).

São João Paulo II nos lembra que «ainda hoje, de-
pois de dois mil anos, Cristo continua a aparecer-nos 
como Aquele que traz ao homem a liberdade baseada 
na verdade, como Aquele que liberta o homem daquilo 
que limita, diminui e como que despedaça essa liber-
dade nas próprias raízes, na alma do homem, no seu 
coração e na sua consciência»1.

Para descobrir o sentido mais profundo da liber-
dade, temos de contemplar Cristo, que «se entrega à 

(1) São João Paulo II, Redemptor Hominis, 04.03.1979, n. 12.
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morte com a plena liberdade do Amor»2. Uma liber-
dade que se desdobra na sua passagem pela terra até 
o sacrifício da cruz: Dou a minha vida para a retomar. 
Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo 
(Jo 10, 17-18). «O Senhor viveu na cruz o ápice da sua 
liberdade, como vértice do amor. Quando no Calvário 
lhe gritavam: Se és o Filho de Deus, desce da cruz, Ele de-
mostrou a sua liberdade de Filho exatamente permane-
cendo naquele patíbulo para cumprir completamente a 
vontade misericordiosa do Pai»3.

Com a sua entrega livre por amor, Jesus conseguiu 
a liberdade dos filhos de Deus, para sempre. Este dom 
não é transitório, para ser exercitado somente durante a 
vida na terra. A liberdade, como o amor, nunca acabará 
(1 Cor 13, 8): no Céu, a liberdade não só não desapa-
recerá, mas alcançará a sua plenitude: a de abraçar o 
Amor de Deus.

O nosso caminho até lá é precisamente um caminho 
rumo à liberdade da glória dos filhos de Deus (Rm 8, 21).

9 de janeiro de 2018

(2) São Josemaria, Via Sacra, 5ª edição, Quadrante, São Paulo, 2003, Xª 
estação.
(3) Bento XVI, Ângelus, Roma, 01.07.2007.
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De que precisa?

Colocou-o sobre a sua própria montaria 
e levou-o a uma hospedaria e tratou dele 
(Lc 10, 34).

Há uma forma egoísta de servir os outros, especial-
mente quando diante de uma necessidade alheia a pri-
meira atitude é pensar o que eu devo fazer, qual é o 
meu dever?

Que o Senhor nos conceda que, nessas circunstân-
cias, a atitude primária seja pensar nas necessidades 
da outra pessoa, o que lhe faria bem, o que a deixa- 
ria feliz...

Por exemplo, diante de um acidente de trânsito com 
feridos: do que eles precisam? Como o bom samarita-
no, que não pensou em qual era a sua obrigação, mas 
naquilo de que o ferido precisava: ungir as feridas com 
azeite e vinho, levá-lo a uma hospedaria, adiantar o di-
nheiro ao hospedeiro...
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Amar os demais, radicalmente, é considerá-los um 
dom de Deus para mim, porém não para o meu serviço 
nem para o meu proveito: é para eles próprios (amá-los 
«como Deus»: em si mesmos).

13 de março de 2003
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Almas de oração

Senhor, ensina-nos a rezar, como tam-
bém João ensinou a seus discípulos. Disse- 
-lhes ele, então: Quando orardes, dizei: Pai 
nosso... (Lc 11, 1).

A filiação divina leva-nos à oração, também – e mui-
to radicalmente – porque esta filiação é identificação 
com Cristo, com o Filho, com o Verbo, com a Palavra 
do diálogo eterno intratrinitário.

Que não nos acostumemos, Senhor, diante das di-
ficuldades na oração: ajuda-nos a viver o nunc coepi! 
(agora começo) da luta, pedindo de verdade a tua aju-
da, apoiando-nos em Nossa Senhora, em São José, no 
Anjo da Guarda...

Dessa conversa com o Senhor surgirá a força para 
converter em oração todas as nossas ações, especial-
mente o nosso trabalho.

A oração filial é confiante: «Senhor, meu Deus, nas 
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tuas mãos abandono o passado, o presente e o futuro, 
o pequeno e o grande, o pouco e o muito, o temporal 
e o eterno».

Almas de oração e filiação divina, porque a oração 
do cristão deve ser sempre uma oração filial.

15 de outubro de 1996
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Miséria e grandeza

Levantou-se [o filho pródigo], pois, e foi 
ter com seu pai (Lc 15, 20).

A humildade «nos ajuda a conhecer simultaneamen-
te a nossa miséria e a nossa grandeza»1. Ambas as con-
dições são patentes no filho pródigo.

Reparar somente na miséria seria, de algum modo, 
uma forma de egocentrismo; suporia ignorar a verdade 
mais profunda do ser humano.

Por isso, quando a nossa fraqueza, os nossos erros e 
as limitações se fazem presentes de uma maneira espe-
cial, a humildade exige que consideremos, ao mesmo 
tempo, a nossa grandeza: a nossa filiação divina, a nossa 
permanente condição de filhos de Deus.

Assim, não há lugar para o pessimismo nem para a 
tristeza.

(1) São Josemaria, Amigos de Deus, n. 94.
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Assim, a consciência do próprio nada identifica-se 
com a audácia, a magnanimidade, o otimismo, a se-
gurança na vitória que procede do nosso Pai Deus. Ele 
sempre espera por nós, como o pai da parábola, para 
sair ao nosso encontro e envolver-nos em manifestações 
de carinho.

16 de julho de 1984
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Conversão

Estava ainda longe, quando seu pai o 
viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao 
encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou 
(Lc 15, 20).

A nossa fraqueza é o ambiente habitual do nosso 
caminhar em direção ao Pai, do nosso dirigir-nos à ple-
nitude da glória dos filhos de Deus.

Só é possível compreender isso à luz da misericór-
dia divina. Esse ambiente do nosso viver – ambiente de 
fraqueza pessoal, de pecado –, termina por ser o clima 
da misericórdia do nosso Pai Deus, que nos toca e nos 
atrai constantemente a si: é o ambiente do nosso ir e 
retornar ao Pai; o âmbito da nossa conversão.

Conversão, penitência não são realidades que ocu-
pam a vida cristã somente de vez em quando: trata-se de 
uma conversão permanente, porém iluminada, caracte-
rizada em sua própria essência pela filiação divina, que 
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nos confirma na consoladora verdade de que «Nosso 
Senhor é de tal modo Pai, que previne os nossos desejos 
de sermos perdoados e a eles se antecipa, abrindo-nos 
os braços com a sua graça»1.

Somente nós mesmos podemos impedir, com a 
nossa soberba, essa maravilha divina e humana da 
nossa conversão alegre. É a soberba que impede a 
primeira condição do arrependimento: reconhecer o 
nosso pecado.

Por isso, o filho de Deus, se é um bom filho, luta 
para ser humilde, com uma humildade que nada tem a 
ver com o encolhimento de espírito. Uma humildade 
que também está informada, na sua raiz, pela filiação 
divina: saber-nos filhos de um Pai que sempre espera 
por nós de braços abertos.

20 de junho de 1992

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 64.
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A festa eterna

Mas o pai falou aos servos: Trazei-me 
depressa a melhor veste e vesti-lha, e ponde- 
-lhe um anel no dedo e calçado nos pés (Lc 
15, 22).

«Que grande véspera é o mundo!»1

O que será o céu, a eterna festa no Amor, se já tem 
uma véspera – o mundo – com tanta maravilha e gran-
deza? Com tantas pessoas boas, como o pai da parábola.

O que será o inferno, se é a negação de uma festa 
que tem tão grande véspera?

Quanto vale este mundo, que é a preparação para 
essa grande festa eterna! Que nos estimula a dar a cada 
instante vibração de eternidade!

Sozinhos não podemos; por isso repetimos: Senhor, 

(1) Pedro Salinas, La voz a ti debida, Alianza, Madri, 1933, versos 425 
a 493.
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com a tua graça; minha Mãe, com a tua ajuda! Até que 
a exclamação do Salmo 27 – Busco, Senhor, teu rosto – 
se faça realidade no eterno presente da glória.

14 de dezembro de 1994
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Uma grande festa

Trazei também um novilho gordo e 
matai-o; comamos e façamos uma festa 
(Lc 15, 23).

Embora a alegria não precise manifestar-se do mes-
mo modo em todos os momentos e circunstâncias, 
sempre podemos viver contentes, diante daquilo que é 
humanamente agradável e também diante do que pode 
representar sofrimento.

Quando permanecemos com Jesus, Ele diz-nos a 
todos, como aos Apóstolos: para que a minha alegria 
esteja em vós. E São Paulo exorta: Alegrai-vos sempre no 
Senhor. Repito: alegrai-vos! (Fl 4, 4).

Mesmo a experiência de nossa debilidade e dos nos-
sos pecados não deve afundar-nos na tristeza porque, 
como aconteceu com o filho pródigo (cf. Lc 15, 22-24), 
a alegria autêntica nasce da certeza de saber-nos sempre 
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infinitamente amados por Deus, que nos prepara «uma 
grande festa» a cada vez que nos arrependemos.

Assim poderemos ser sempre, com Jesus, semeado-
res de paz e de alegria.

 14 de junho de 2019
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Adotados e elevados

Considerai com que amor nos amou o 
Pai, para que sejamos chamados filhos de 
Deus. E nós o somos de fato (1 Jo 3, 1).

Deus, numa efusão de bondade, quer que o tratemos 
como a um pai; e não só isso: em um esbanjamento 
incomparavelmente maior do seu amor, faz-nos filhos 
seus em sentido estrito, embora limitado, parcial; por 
participação na única filiação divina em sentido pleno: 
a da Segunda Pessoa da Santíssima Trindade.

Esta familiaridade divina não é, em nós, uma sim-
ples questão moral, um simples comportamento, mas 
se fundamenta numa real transformação, que é eleva-
ção, adoção filial. Conhecer – e, de algum modo, ex-
perimentar – esta realidade da nossa divinização realça 
fortemente o seu caráter de dom gratuito, que se edifica 
sobre a nossa fraqueza.

Pertencer à família de Deus não é uma conquista 
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nossa, não é uma consequência do progresso humano. 
É um dom.

 12 de janeiro de 1992
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A nossa maneira de rezar

Propôs-lhes Jesus uma parábola para 
mostrar que é necessário orar sempre sem 
jamais deixar de fazê-lo (Lc 18, 1).

Quantas vezes temos meditado sobre esta «necessi-
dade»!

Quando os Apóstolos pediram a Jesus que lhes en-
sinasse a rezar, o Senhor respondeu-lhes: Quando orar-
des, dizei: Pai... (Lc 11, 2). O próprio Jesus começa a 
sua oração dirigindo-se ao Pai: em expressão de louvor 
e de ação de graças (cf. Mt 11, 25-26; Jo 11, 41); na 
Última Ceia (cf. Jo 17, 5); em Getsêmani (cf. Lc 22, 
42); na Cruz (cf. Lc 23, 34).

Unidos a Jesus Cristo – por Ele e nEle – chegamos a 
Deus Pai (cf. Jo 14, 6), com simplicidade, sinceridade 
e confiança no seu amor onipotente.

Empreender uma vida de oração a cada dia é deixar- 
-nos acompanhar, nos bons e maus momentos, por quem 
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melhor nos compreende e nos ama. O diálogo com Jesus 
Cristo abre-nos novas perspectivas, novas maneiras de 
ver as coisas, sempre com maior esperança.

Peçamos ao Espírito Santo que renove constante-
mente a nossa maneira de rezar. A iniciativa é dEle: 
«o Deus vivo e verdadeiro chama incessantemente cada 
pessoa ao encontro misterioso da oração»1.

 10 de agosto de 2019

(1) Catecismo da Igreja Católica, n. 2567.
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Subiram ao templo

Subiram dois homens ao templo para 
orar (Lc 18, 10).

O fariseu dá graças a Deus... aparentemente.
Reconhecer que as próprias qualidades e as boas 

ações não seriam possíveis sem a ajuda do Céu é algo 
muito bom e necessário. Entretanto, esse homem, na 
realidade, estava louvando-se a si mesmo e, sobretu-
do, desprezando os outros. Faltava-lhe algo essencial: 
reconhecer-se também necessitado da misericórdia e 
do perdão.

O publicano, por sua vez, ao confessar-se pecador e 
necessitado da misericórdia, foi perdoado.

Ao terminar de explicar a parábola, o Senhor con-
clui: Todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo 
aquele que se humilhar será exaltado (Lc 14, 11).

Deus não se alegra com a nossa humilhação; deseja 
nossa humildade para exaltar-nos, para que – esvazian-
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do-nos do amor-próprio desordenado – abramos os es-
paços de nossa vida à ação da sua graça, do seu amor. A 
oração é humilde.

30 de março de 2019
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O último lugar

Todo o que se exaltar será humilha-
do, e quem se humilhar será exaltado 
(Lc 18, 14).

Não é difícil, normalmente, colocar-se a si mesmo 
no último lugar. Contudo, quando «somos coloca-
dos» no último lugar – o que, às vezes, nos parece e, 
na realidade, é apenas fruto da imaginação –, talvez a 
soberba se revolte. Nesses momentos, compreende-se 
melhor aquele pensamento de São Josemaria: «Não és 
humilde quando te humilhas, mas quando te humi-
lham e o aceitas por Cristo»1.

Se verdadeiramente fôssemos humildes, acharía-
mos natural sermos tidos em pouca consideração. Mas 

(1) São Josemaria, Caminho, n. 594.
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o caminho da humildade é longo, dura a vida intei-
ra. Por isso, ao menos, ao perceber essas rebeldias do 
orgulho ferido, podemos oferecer ao Senhor o desejo 
de suportá-las sem reclamar de modo especial – nem 
sequer interiormente –, com um sorriso, com a alegria 
de fundo própria de um ânimo cristão. E será uma 
boa ocasião para que rezemos através de Santa Maria, 
escrava do Senhor: Jesus, torna-me humilde, porque 
sou soberbo.

Outro degrau na escada que conduz à humildade 
é ocultar-se e desaparecer, quando o Senhor permite 
que obtenhamos o que costumamos considerar um 
«bom resultado» no trabalho, no apostolado ou em 
qualquer outro aspecto da vida. Deixar que somente 
Jesus brilhe, que somente Jesus receba o crédito que 
lhe corresponde.

Para ocultar-se desse modo não basta esperar pas-
sivamente. Sem um certo treino, quando chegasse o 
momento, não saberíamos fazê-lo, não permitiríamos 
que nos ocultassem. Às vezes, é preciso esconder-se 
voluntariamente, procurando o último lugar. Caso 
contrário, quando nos colocarem no fim da fila, não 
saberemos permanecer lá, num segundo ou terceiro 
plano, com naturalidade.

«Esconder-se» é não impor os próprios critérios, 
é escutar os outros com interesse, facilitar que os de-
mais fiquem com o melhor quando escolhemos, evitar 
o aplauso, desejar não ser aplaudidos, não reclamar 
«direitos» que não nos são devidos, evitar muitas das 
reclamações que saem da boca ao longo do dia, de 
modo que somente Deus saiba o sacrifício que uma 
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determinada ação custou, não fazer notar que traba-
lhamos muito, não manifestar o esforço pessoal feito 
para alcançar uma determinada conquista.

22 de junho de 1977
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Indagações de juventude

Bom Mestre, que farei para alcançar a 
vida eterna? (Mc 10, 17).

Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, 
a lua e as estrelas que lá fixastes: Que é o homem, digo-me 
então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para 
que vos ocupeis com eles? (Sl 8, 4-5). Estas palavras do 
salmista refletem o assombro provocado na alma quan-
do uma pessoa contempla a imensidão do universo e, 
ao mesmo tempo, descobre que, apesar da própria pe-
quenez, é amada incondicionalmente por Deus como 
é, por si mesma.

Às vezes talvez tenhamos a sensação de que essa ex-
periência de plenitude é admirável, bela, porém ina-
tingível. Temos a impressão de ver-nos submersos no 
redemoinho da vida, repletos de ocupações, projetos, 
coisas para fazer. Podem surgir dúvidas no nosso inte-
rior: Para que tudo isso? Qual o sentido de fazer isto ou 
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aquilo? Até onde quero chegar? O que busco realmen-
te? São questões que surgem na nossa alma, que aspi-
ra a algo mais, e que, com a ajuda do Espírito Santo, 
abrem-nos novos horizontes.

A juventude é um momento especialmente oportu-
no para enfrentar essas questões, uma vez que se abre 
cheia de possibilidades, grandes desafios e decisões que 
marcarão o rumo da existência. É necessário, portanto, 
abrir espaço e tempo para a reflexão, para o amadure-
cimento, para considerar aquilo que vivenciamos até o 
momento, a fim de redescobrir o presente – o que cada 
um de nós é na realidade – e projetar o futuro.

Por trás das grandes questões, Deus quer abrir-nos 
um panorama de grandeza e de beleza, que talvez se 
oculte aos nossos olhos. É preciso confiar nEle e dar um 
passo na sua direção.

As propostas de Deus para cada um de nós não vêm 
apagar sonhos, mas acender desejos, fazer com que a 
nossa vida frutifique e faça brotar muitos sorrisos e ale-
gre muitos corações, como afirmava o Papa Francisco 
na vídeo-mensagem da Jornada Mundial da Juventude 
no Panamá ao considerar o exemplo de Nossa Senhora 
que, com o seu «sim» generoso a Deus, mudou para 
sempre o rumo da história.

26 de janeiro de 2019
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Arriscar

Ele entristeceu-se com estas palavras e 
foi-se todo abatido, porque possuía muitos 
bens (Mc 10, 22).

O Senhor quer oferecer toda a sua amizade ao jo-
vem rico, e apresenta-lhe um panorama de felicidade. 
O jovem rico, porém, prefere seguir outro caminho.

Oferecer a nossa amizade de forma autêntica pressu-
põe a capacidade de arriscar, pois existe a possibilidade 
de não sermos correspondidos.

Jesus experimenta isso pessoalmente com esse rapaz, 
e também quando, descendo do monte das Oliveiras, 
chora sobre Jerusalém ao pensar naqueles que tinham 
endurecido o seu coração (cf. Lc 19, 41).

Em face dessas experiências – que cedo ou tar- 
de aparecem –, superemos o medo de assumir ris- 
cos, da mesma maneira que Jesus Cristo faz com cada 
um de nós.
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Aceitemos essa vulnerabilidade, dar continuada-
mente o primeiro passo sem esperar nada em troca, 
tendo apenas em vista o grande bem que poderá nascer 
assim: uma amizade autêntica.

1º de novembro de 2019
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O bem de Deus

Amarás o Senhor teu Deus... (Mt 22, 
37).

Amar tem muitos aspectos..., mas o que é amar a 
Deus? Amar a Deus é desejar possui-lO, vê-lO, fruir 
do seu Bem infinito; amar a Deus é procurar a união 
com Ele.

Isso, porém, não é tudo; não é a plenitude do amor.
A plenitude do amor (amor de benevolência) é dese-

jar – e procurar – o bem para a pessoa amada.
Será que eu posso dar a Deus um bem que Ele não 

terá se eu não lhe der? Sim!: a minha própria felicidade 
(a santidade) e a dos outros.

Trata-se de uma manifestação do mistério de Deus 
ao revelar-se ao mundo e, sobretudo, às criaturas li-
vres: Deus quis criar seres livres e, portanto, de certo 
modo, falando humanamente, quer que alguém O ame 
em sentido pleno: «conseguir o bem de Deus», que é – 
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noutras palavras – «a glória de Deus», quando quem a 
dá é livre. E essa glória ou bem de Deus, que podemos 
dar ou negar, é a nossa própria felicidade (e a dos ou-
tros), que significa a nossa própria união com Ele.

Assim, com relação a Deus, o nosso «amor de con-
cupiscência» identifica-se com o nosso «amor de bene-
volência». Deus quis, livremente, «precisar de nós».

Assim, por contraste, pode-se entender de modo 
mais vivo o pecado como ofensa a Deus, e assim com-
preende-se mais profundamente a realidade do desa-
gravo, a de poder ser «o consolo de Deus».

22 de março de 1984
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O bem do próximo

... e a teu próximo como a ti mesmo (Mt 
22, 39).

Amar os outros por Deus é amar a Deus nos outros. 
Em verdade eu vos declaro: todas as vezes que fizestes isto a 
um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo 
que o fizestes (Mt 25, 40).

Porque a caridade – amor a Deus e aos outros – é 
uma só virtude, não duas virtudes.

A medida do amor e do serviço a Deus é o amor e o 
serviço aos outros; não porque os demais sejam Deus, 
mas porque Deus os ama, deseja seu bem, «carece» do 
seu bem.

22 de março de 1984
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Paciência e impaciência

A caridade é paciente (1 Cor 13, 4).

Às vezes aparecem ocasiões em que a impaciência 
surge: interrupções imprevistas no trabalho, atrasos 
que nos fazem esperar, pequenas ou grandes contrarie-
dades do dia a dia.

Pensemos – falemos! – rapidamente com o Senhor: 
mais paciência tiveste comigo, Jesus!

A impaciência, além do que possa ter de reação ins-
tintiva, é falta de mortificação interior e, na sua raiz, 
falta de caridade.

Pelo contrário, a compreensão, a desculpa, a paz, 
são efeito do carinho para com Deus e os outros. Dian-
te de qualquer movimento de impaciência, procuremos 
sorrir e rezar por quem nos interrompe, nos faz esperar 
ou nos cansa num momento determinado, e ofereça-
mos essa contrariedade ao Senhor com alegria.

O sorriso – aparentemente forçado – diante daquilo 
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que nos contraria é também um ato de fé, um ato de 
esperança e um ato de caridade.

De fé na Providência amorosa e constante de Deus.
De esperança na eficácia salvadora da Cruz.
De caridade, porque é proporcionar alegria aos ou-

tros.
Jesus, com a tua graça; Minha mãe, com a tua ajuda.
É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação 

(Lc 21, 19).

26 de fevereiro de 1999
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Irmão de todos

Já não há judeu nem grego, nem escravo 
nem livre, nem homem nem mulher, pois 
todos vós sois um em Cristo Jesus (Gl 3, 28).

A filiação comum a muitos em relação a um mesmo 
Pai estabelece a fraternidade correspondente.

Se somos filhos de Deus, somos irmãos entre nós; e 
o realismo desta filiação implica um realismo paralelo 
nessa fraternidade. O fato de sermos filhos de Deus em 
Cristo confere à fraternidade cristã características so-
brenaturais bem definidas.

Essa fraternidade é unidade: todos somos um em 
Cristo. À luz do mistério da comunhão dos santos, do 
Corpo místico, a fraternidade entre os cristãos manifes-
ta-se não como uma horizontalidade, mas como uma 
verticalidade em Cristo.

O nosso real «ser irmãos» de todos os cristãos é algo 
muito mais profundo, uma união muito mais forte, 
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do que a simples irmandade derivada da posse de uma 
mesma natureza; supera incomparavelmente a, também 
importante, fraternidade universal entre os homens.

De alguma maneira – mística, porém real –, nós os 
cristãos, mais do que ser muitos irmãos, somos um em 
Cristo.

4 de abril de 1992
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O amor antecipa-se

Tenho desejado ardentemente comer 
convosco esta Páscoa, antes de padecer (Lc 
22, 15).

Antes de padecer. O Senhor, pelo amor que tem por 
nós, antecipa o seu sacrifício: a Missa, a Eucaristia, é 
a atualização sacramental do sacrifício da Cruz, onde 
Jesus, de braços abertos, entrega a sua vida à huma-
nidade.

Com uma simples lógica humana, pareceria que o 
mais natural teria sido instituir a Eucaristia depois da 
Paixão e da Ressurreição. O amor, porém, ultrapassa a 
nossa lógica, não espera a ocasião que consideraríamos 
melhor, mais propícia. Em todo caso, assim é o amor 
de Deus que, no coração humano de Jesus, se adianta 
àquilo que nós suporíamos mais «razoável».

Como é o nosso amor? Jamais poderemos antecipar- 
-nos ao Senhor, porque o nosso amor é sempre corres-
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pondência, hoje e agora, ao dEle. Mas Jesus nos diz, em 
seu mandamento novo: Amai-vos uns aos outros, como 
eu vos amo (Jo 15, 12).

O «como eu» de Cristo convida-nos também a an-
tecipar-nos no amor aos outros. Para amar «como Cris-
to», a doação e o serviço às pessoas que nos rodeiam de-
vem ir adiantando o tempo, sem simplesmente esperar 
o aceitável ou razoável: o «quando possível», o «quando 
me falarem», o «se me pedirem».

Olhando Cristo, descobriremos modos de ante-
cipar-nos, sem que tenham de pedir-nos esse ato de 
amor, esse serviço, esse sacrifício. Levaremos uns as 
cargas dos outros. Com uma doação que se adianta, 
como a de tantas mães e tantos pais que, por meio do 
serviço desinteressado aos filhos, geram espaços amplos 
de amizade que se dilatam muito além do próprio en-
torno familiar.

E deste modo cumprireis a lei de Cristo (Gl 6, 2): e 
não nos julgaremos heróis, porque não teremos feito 
nada mais do que cumprir o nosso dever, a lei de Cris-
to, que ao mandar que nos amemos, é a lei perfeita da 
liberdade (Tg 1, 25).

4 de abril de 1977
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Até o extremo

Antes da festa da Páscoa, sabendo Je-
sus que chegara a sua hora de passar deste 
mundo ao Pai, como amasse os seus que es-
tavam no mundo, até o extremo os amou 
(Jo 13, 1).

Vamos com a imaginação até o Cenáculo de Jeru-
salém, para contemplar a grande prova de amor que o 
Senhor nos dá: a instituição da Eucaristia.

O nosso Deus sempre está próximo. Na Eucaristia, 
porém, se mostra especialmente próximo do nosso co-
ração: com o seu corpo, com o seu sangue, com a sua 
alma, com a sua divindade.

Jesus amou-nos até o extremo. Ninguém é excluído 
desse amor. Para cada um, o Filho de Deus fez-se ho-
mem, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado (Hb 
4, 15). Mais ainda: quis carregar os pecados de toda 
a humanidade, para reparar por eles e restituir-nos a 
amizade com Deus Pai.

A nossa correspondência ao amor de Deus tem mui-



FERNANDO OCÁRIZ

168

tas manifestações. Uma delas é agradecer tanto carinho 
preparando-nos muito bem para acudir ao sacramento 
da Confissão, para assistir à Santa Missa e receber a 
Sagrada Comunhão.

A participação no Sacrifício Eucarístico não é só a 
recordação da entrega do Senhor por nós; a Missa é 
muito mais: é a atualização sacramental do sacrifício do 
Calvário, antecipado na Última Ceia.

São João Paulo II escreveu que o sacrifício da Cruz 
«é tão decisivo para a salvação do gênero humano que 
Jesus Cristo realizou-o e só voltou ao Pai depois de nos 
ter deixado o meio para dele participarmos  como se 
tivéssemos estado presentes»1.

Obrigado, Senhor, pela Eucaristia. E obrigado pela 
fé, a nossa fé, na Eucaristia. Obrigado pelo sacerdó-
cio, que perpetuou esse teu amor no tempo. «É tanto o 
Amor de Deus pelas suas criaturas, e deveria ser tanta 
a nossa correspondência que, durante a celebração da 
Santa Missa, os relógios deveriam parar»2.

13 de abril de 2017

(1) São João Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, 17.04.2003, n. 11.
(2) São Josemaria, Forja, n. 436.



SER AMADOS POR DEUS

169

Ser amados por Deus

Dou-vos um novo mandamento: Amai-
vos uns aos outros. Como eu vos tenho ama-
do (Jo 13, 34).

Como ilumina a nossa vida a consideração das se-
guintes palavras do Concílio Vaticano II: «o homem 
é a única criatura sobre a terra a ser querida por Deus 
por si mesma»1.

Mais ainda, Deus, hoje, agora e sempre, quer, ama 
cada pessoa por si mesma.

Quer o seu bem, a sua felicidade plena, que somente 
nEle pode ser encontrada.

A pessoa não é meio, e não pode ser considerada 
ou tratada como meio para outra coisa, porque Deus a 
quer por si mesma. É um princípio absoluto que remete 
à nossa dignidade pessoal. Não podemos usar ninguém 

(1) Concílio Vaticano II, Constituição Pastoral Gaudium et Spes, 
07.12.1965, n. 24.
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como meio para obter um fim egoísta, mas tampouco 
para atingir fins bons ou santos.

Tratar alguém como meio é despojá-lo da sua qua-
lidade de pessoa (deixar de amá-lo em si mesmo) e 
transformá-lo num objeto (amá-lo pelo retorno que me 
pode dar, o que deixa de ser amor).

E o amor a Deus conduz ao amor aos outros por 
Deus e como Deus os ama: isto é, por si mesmos, não 
por nós.

O mandamento novo é sempre novo, no sentido de 
que não o alcançamos plenamente; nunca chegaremos 
a amar «como eu vos amei», pois quem diz isso é a Ca-
ridade infinita, o próprio Amor.

13 de novembro de 1979
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«Pre-ocupar-se»

Nisto todos conhecerão que sois meus 
discípulos, se vos amardes uns aos outros (Jo 
13, 35).

Os outros, tudo o que se refere a eles, devem ser ob-
jeto do meu interesse, da minha solicitude, do emprego 
do meu tempo. Como um assunto meu: é meu, porque 
é de Cristo.

É preciso preocupar-se pelos outros.
Não basta só ocupar-se; isto é, ter a atitude de fazer 

pelos outros aquilo que vá aparecendo...
Preocupar-se é precisamente isso: pre-ocupar-se: 

ocupar-se «antes», trazê-los no pensamento, rezar por 
eles, «inventar» detalhes que tornem sua vida mais 
agradável.

Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis 
amar-vos uns aos outros (Jo 13, 34). É ainda mais: é dar 
a vida. Amar até o fim, com obras.

12 de dezembro de 1989
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Revestir-se de Cristo

Tomou em seguida o pão e depois de ter 
dado graças, partiu-o e deu-lho, dizendo: 
Isto é o meu corpo, que é dado por vós; fazei 
isto em memória de mim (Lc 22, 19).

Desde então, por meio dos sacerdotes, repete-se na 
Igreja continuamente esse ato sublime de Jesus Cristo, 
realizado pela primeira vez no cenáculo de Jerusalém.

No momento da consagração, durante a Missa, cada 
sacerdote transforma-se de um modo especial em ipse 
Christus, o próprio Cristo.

Cada sacerdote empresta ao Senhor a sua voz, as 
suas mãos, todo o seu corpo, a sua vontade, o seu ser 
inteiro. Por analogia, quem participa da Missa também 
se reveste de Cristo, embora de outro modo.

Como devemos utilizar a voz, as mãos, a vista, a 
vontade, durante o resto do dia, se Cristo as fez suas de 
um modo tão real?
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Quem se reveste de Cristo – sacerdote ou leigo –  
torna-se disponível, coloca-se a serviço dos outros  
e, como Nosso Senhor, esquece-se dos seus direitos 
por amor.

O nosso sorriso e o nosso convívio amável são amor 
de Cristo para com a humanidade. No serviço aos ou-
tros, o carinho de Jesus Cristo para com cada pessoa 
torna-se visível.

A mais leve infidelidade, a mais leve falta de cari-
dade, deveria parecer-nos um disparate. Entretanto, 
como somos fracos, fazemo-nos crianças e recorremos 
a Maria com confiança, como fez São Josemaria com 
aquela expressão inspirada no texto da carta aos He-
breus (cf. Hb 4, 16), em que Maria é chamada «trono 
da graça»: Aproximemo-nos confiadamente do trono da 
glória, a fim de alcançar misericórdia!

28 de março de 1977
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De Missa em Missa

Bebei dele todos, porque isto é meu san-
gue, o sangue da Nova Aliança (Mt 26, 
27-28).

A vida contemplativa, o contínuo descansar em 
Deus, nutre-se em primeiro lugar da Santa Missa e da 
Comunhão eucarística, que é antecipação do céu e si-
nal de vida eterna: Quem come a minha carne e bebe 
o meu sangue tem a vida eterna; e eu o ressuscitarei no 
último dia (Jo 6, 54).

Que belo seria – no que se refere a cada um de nós –  
se a nossa memória do passado estivesse concentrada 
na última Missa e que a nossa imaginação do futuro se 
concentrasse na próxima Missa.

Dessa maneira, não somente não pensaríamos sem 
necessidade nas nossas pequenas coisas, mas o nosso 
exame e os nossos propósitos seriam mais realistas e 
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concretos, orientados para o serviço aos outros, con-
templando a entrega de Jesus Cristo na Eucaristia.

5 de março de 1998
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Convida os pobres

Quando deres uma ceia, convida os 
pobres, os aleijados, os coxos e os cegos (Lc 
14, 13).

Precisamos de que o Senhor dilate o nosso coração, 
que nos dê um coração à sua medida, para que entrem 
nele todas as necessidades, as dores, os sofrimentos dos 
homens e das mulheres do nosso tempo, especialmente 
dos mais fracos.

No mundo atual, a pobreza manifesta-se com ros-
tos muito diferentes: doentes e anciãos que são tra-
tados com indiferença; a solidão que experimentam 
muitas pessoas abandonadas; o drama dos refugiados; 
a miséria em que vive uma boa parte da humanidade, 
muitas vezes em consequência de injustiças que cla-
mam aos céus.

Nada disso pode deixar-nos indiferentes. Cada cris-
tão deve colocar em ação a «imaginação da caridade» 
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de que nos falava São João Paulo II, para levar o bál-
samo da ternura de Deus a todos os nossos irmãos que 
passam necessidades: «Os pobres – dizia aquele amigo 
nosso – são o meu melhor livro espiritual e o principal 
motivo das minhas orações. Doem-me eles, e Cristo 
me dói com eles. E, porque me dói, compreendo que 
O amo e que os amo»1.

14 de fevereiro de 2017

(1) São Josemaria, Sulco, 4ª edição, Quadrante, São Paulo, 2016, n. 827.
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Imagem de Deus

Eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu 
em vós (Jo 14, 20).

Diante de uma imagem qualquer do Senhor – nas 
igrejas, nos lares, nos locais de trabalho, nas ruas, nos 
museus –, é fácil e natural que nasça da alma, com pa-
lavras ou sem palavras, um «Jesus, eu te amo».

Mas tenhamos presente que cada pessoa humana é 
imagem de Deus. Peçamos, por isso, a graça de desco-
brir Jesus nos outros, em cada pessoa, uma a uma.

Podemos dizer ao ver cada pessoa: «Meu Deus, eu 
te amo», condensando assim, num ideal inseparável, o 
amor a Deus e o amor à irmã ou ao irmão.

Ver o Senhor no outro pode transformar-se também 
em súplica e petição para que essa pessoa esteja cada vez 
mais perto de Deus e mais feliz.

23 de dezembro de 1992
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Vida nossa

Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, 
guardará a minha palavra e meu Pai o 
amará, e nós viremos a ele e nele faremos 
nossa morada (Jo 14, 23).

O caminho da nossa entrada na intimidade do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo é seguir a Cristo, porém 
de tal modo que não somente o imitemos, mas que 
cheguemos a identificar-nos com Ele.

Não somos filhos do Pai por conta própria – por 
assim dizer –, mas somos filhos do Pai porque somos 
Cristo, sem deixar de ser nós mesmos.

Pela graça e pela filiação divina «a vida de Cristo é 
vida nossa». O cristão deve, portanto, viver segundo a 
vida de Cristo, tornando seus os sentimentos de Cris-
to, de maneira que possa exclamar com São Paulo: Eu 
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vivo, mas já não sou eu; é Cristo que vive em mim (Gl 
2, 20)1.

Essa realidade fala-nos do nosso esforço por imitar 
Jesus, mas não como a procura de uma semelhança ex-
terior, e sim como consequência de que seja Ele quem 
viva em nós, na sua unidade-distinção com o Pai, como 
Filho unigênito.

E nessa nossa união espiritual com Ele, pela qual 
participamos da sua filiação, somos nEle filhos do Pai.

Toda essa realidade é dom gratuito de Deus, mas 
reclama a nossa correspondência: o nosso amor, o nos-
so cumprimento da sua vontade, das suas palavras, dos 
seus mandamentos.

13 de fevereiro de 1992

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 103.
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Paz e incerteza

Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. 
Não vo-la dou como o mundo a dá (Jo 
14, 27).

Costuma-se identificar a paz com a estabilidade na 
vida pessoal, profissional e nas relações; nas famílias, 
esperança de futuro para os filhos; boa saúde; tranqui-
lidade econômica; saber que alguém cuidará de nós 
com carinho quando formos anciãos; que os sonhos se 
tornem realidade, também aqueles das pessoas amadas. 
No fundo, o que dá paz é amar e ser amados.

Deus quer tudo isso para nós, quer que sejamos fe-
lizes.

Contudo, a vida parece consistir em esperar algo que 
nunca se alcança totalmente. Projetos realizados e ou-
tros fracassados, felicidade e sofrimento, saúde e doen-
ça. Essa experiência de limites inexoráveis indica que 
uma ferida de origem perpassa a humanidade. Jesus, o 
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Filho de Deus, encarna-se e adentra a ferida. Nasce fora 
da sua casa, sofre calúnias de seus familiares, suspeitas 
das autoridades, tristeza, morte violenta...

Perguntemos a Jesus: cumpriram-se os teus sonhos e 
os projetos do teu coração? Seu sonho era – e continua 
a ser, pois vive conosco – salvar-nos pelo amor, tornan-
do-nos capazes de amar como Ele ama: Ele é a nossa paz 
(Ef 2, 14).

Com o amor à Cruz, descobrimos que, na encru-
zilhada de alegrias e penas, sempre podemos abrir-nos 
a Deus e aos demais. Recuperaremos a paz diante das 
dificuldades e problemas deixando de ser nós mesmos 
o centro dos nossos afetos e atenções.

Em meio ao sofrimento na Cruz, Jesus continua 
amando: pede ao seu Pai que perdoe os seus algozes, 
não se esquece da sua Mãe nem de João, dialoga com o 
bom ladrão... Foi o amor o motivo que o havia levado 
ao madeiro: o amor por cada um de nós.

Não vo-la dou como o mundo a dá.

20 de março de 2014
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Transmitir a paz

A paz esteja convosco (Jo 14, 27).

Deus deseja a paz em cada um de nós e que a comu-
niquemos aos outros. «Escreves-me e copio: “A minha 
alegria e a minha paz... Nunca poderei ter verdadeira 
alegria se não tiver paz. E o que é a paz? A paz é algo de 
muito relacionado com a guerra. A paz é consequência 
da vitória. A paz exige de mim uma contínua luta. Sem 
luta, não poderei ter paz”»1.

Na luta interior, realizamos a liberdade de amar por 
meio das respostas ao que Deus nos pede, contando 
com a sua ajuda. Quanto mais amamos e mais livre-
mente o fazemos, maior paz alcançamos, independen-
temente das trepidações pessoais e do ambiente exte-
rior. Por isso, a luta não é intranquilidade ou ausência 
de serenidade.

(1) São Josemaria, Caminho, n. 308.
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Quem tem a paz, transmite-a com a sua presença, 
com a sua forma de reagir perante as pessoas e os acon-
tecimentos. Cristo, Príncipe da Paz (Is 9, 5), permite- 
-lhe enxergar através dos seus olhos. Ser «semeadores de 
paz e de alegria, com as suas palavras e as suas obras»2, 
assim São Josemaria descrevia esse sinal do cristão, seu 
clima interior ao relacionar-se com os outros e transmi-
tir o Evangelho.

20 de março de 2014

(2) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 168.
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Descomplicados

Não se perturbe o vosso coração, nem se 
atemorize! (Jo 14, 27)

A mortificação interior é necessária e às vezes exige 
um esforço superior ao de outras penitências aparente-
mente mais custosas.

Dentre os seus muitos aspectos, um deles, importan-
te, é não dar voltas aos próprios erros, às possíveis di-
ficuldades pessoais, aos pecados, exceto nos momentos 
oportunos: na Confissão, no exame de consciência...

No extremo oposto, peçamos ao Senhor que nos 
ajude a não considerar que nossas faltas são inevitáveis. 
Isso pode acontecer por experimentarmos a repetição 
dos mesmos erros, ainda que pequenos, como as distra-
ções na oração, por exemplo.

Talvez não consideremos nossas faltas inevitáveis na 
teoria, mas, sim, na prática, quando a luta contra as 
distrações é, de fato, sempre a mesma; não procuramos 
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meios de lutar com mais eficácia: antes de mais nada, 
recorrer à ajuda do céu ao começar.

A paz de Jesus impede toda complicação interior e, 
ao mesmo tempo, estimula uma luta serena de amor, 
que é capaz de renovar-se constantemente.

17 de fevereiro de 2016
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Sem fazer distinções

Como o Pai me ama, assim também eu 
vos amo (Jo 15, 9).

As manifestações que a fraternidade deve ter na vida 
cotidiana são inúmeras. A raiz donde nascem, porém, 
não é outra que a filiação divina.

«Com os filhos de Deus temos que nos compor- 
tar como filhos de Deus»1: assim resume São Josema-
ria as exigências da caridade fraterna enraizada na fi-
liação divina.

Esse fundamento sobrenatural também confere às 
manifestações da fraternidade entre os cristãos algu-
mas exigências de respeito – que não são frieza nem 
formalismo –, que devem dar-lhe um tom de delica-
deza humana: amor e respeito pelos outros, que sejam 
amor e respeito pela imagem de Cristo, pelo próprio 
Cristo neles.

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 36.
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Além da fraternidade sobrenatural assentada na gra-
ça de Deus, estende-se a todos os homens uma frater-
nidade radicada no fato de todos sermos criaturas de 
Deus e chamados à intimidade da casa do Pai.

Para além de qualquer distinção, nós cristãos de-
vemos ter sempre presente que «O Senhor veio trazer 
a paz, a boa nova, a vida, a todos os homens. Não 
apenas aos ricos, nem apenas aos pobres. Não apenas 
aos sábios, nem apenas à gente simples. A todos. Aos 
irmãos que somos, pois somos filhos de um mesmo 
Pai-Deus. Não existe, pois, senão uma raça: a raça dos 
filhos de Deus. Não existe senão uma cor: a cor dos fi-
lhos de Deus. E não existe senão uma língua: essa que, 
falando ao coração e à cabeça, sem ruído de palavras, 
nos dá a conhecer Deus e faz com que nos amemos 
uns aos outros»2.

8 de abril de 1992

(2) Idem, n. 106.
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Inovar no amor

Permanecei no meu amor (Jo 15, 9).

Cantai ao Senhor um cântico novo, exorta o Salmo 
97.

Que cada dia, ao começar, seja de verdade o início 
de um cântico novo, pela novidade do amor.

A novidade da luta nas mesmas coisas que ontem: 
na novidade do amor, no hoje e agora.

Senhor, não sabemos cantar esse cântico novo, se 
Tu não nos dás o tom, se Tu não sustentas as notas e 
não nos «sopras» a letra.

Não é preciso «inventar» propósitos, mas, sim, in-
ventar o amor nas coisas de sempre, nas coisas de ca- 
da dia.

16 de março de 2000
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Aquilo que custa

Disse-vos essas coisas para que a minha 
alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja 
completa (Jo 15, 11).

Ao falar aos Apóstolos, Jesus fala também a nós. 
Deseja que a alegria invada todos e invada tudo na 
nossa vida. Quer-nos contentes, também à hora ine-
vitável do sofrimento.

Por isso, temos de interrogar-nos a respeito de como 
cumprir com alegria mesmo os deveres que possam ser 
desagradáveis para nós.

Podemos considerar que «não é legítimo pensar 
que só é possível fazer com alegria o trabalho de que 
gostamos»1. É possível fazer com alegria – e não de 
má vontade – aquilo que nos custa, aquilo de que não 

(1) São Josemaria, Carta, 29.12.1947, n. 106.
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gostamos, se o fazemos por e com amor e, portan- 
to, livremente.

Fazendo a sua oração em voz alta no dia 28 de abril 
de 1963, São Josemaria explicava assim as luzes que 
havia recebido no longínquo ano de 1931: «Fizeste Se-
nhor que eu compreendesse que ter a Cruz é encontrar 
a felicidade, a alegria. E a razão – vejo-o com mais cla-
reza do que nunca – é esta: ter a Cruz é identificar-se 
com Cristo e, por isso, ser filho de Deus»2.

Olhar para Jesus na Cruz é, paradoxalmente, uma 
via direta de acesso à alegria, a essa alegria que Ele quer 
para nós e que deseja que seja completa.

9 de janeiro de 2018

(2) São Josemaria, Notas de uma meditação, 28.04.1963.
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A alegria dos filhos de Deus

Disse-vos essas coisas para que a minha 
alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja 
completa (Jo 15, 11).

A posse do bem – também a esperança de o usu-
fruir – produz esse estado da alma que chamamos de 
«alegria».

Uma alegria que pode estar enraizada em bens efê-
meros ou em bens eternos; que pode afetar apenas a 
superfície da alma ou toda a sua profundidade.

Há muitas alegrias circunstanciais, necessariamente 
passageiras; há também risos que escondem tristeza e 
lágrimas de alegria...

Não pode haver nesta vida uma alegria mais com-
pleta do que a do filho de Deus, porque nenhum bem 
pode comparar-se à infinita riqueza de pertencer à fa-
mília de Deus, de ser filho de Deus; nada neste mundo 
deveria roubar-lhe a alegria.
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Um júbilo, uma esperança segura, uma serenida-
de, um bom humor que não é «a alegria do animal 
são», mas a «de nos sabermos queridos com predile-
ção pelo nosso Pai-Deus, que nos acolhe, nos ajuda e 
nos perdoa»1.

Uma alegria que não se apoia nas nossas virtudes: 
não é vã satisfação pessoal, mas que se edifica sobre a 
própria fraqueza e a debilidade humana.

Conhecer a própria debilidade, experimentar a pre-
sença da adversidade em nós mesmos pode e deve abrir 
passagem à alegria.

1º de maio de 1992

(1) Cf. São Josemaria, Caminho, n. 659 e Forja, n. 332.
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Novidade

Amai-vos uns aos outros como eu vos 
amo (Jo 15, 12).

Jesus deu-nos este mandamento de maneira clara na 
Última Ceia. E para que ficasse bem gravado na memó-
ria dos seus discípulos e na de cada um de nós, lavou os 
pés dos Apóstolos.

São João, na sua primeira Epístola escreve: Nisto 
temos conhecido o amor: [Jesus] deu sua vida por nós. 
Também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos 
irmãos (1 Jo 3, 16).

Como faremos isto? Há muitas formas de colocar 
em prática o mandamento novo do Senhor. O perdão, 
a desculpa, a compreensão, o interesse sincero pelos 
outros, os detalhes de serviço na vida cotidiana – na 
família, no lugar de trabalho, nos tempos de descanso, 
etc. – são muitas oportunidades de tornar vivo, de tor-
nar vida nossa o mandamento do Senhor.
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Na Última Ceia, Jesus também pediu ao Pai pe- 
la unidade daqueles que seriam chamados ao longo 
dos séculos. Para que todos sejam um, assim como tu, 
Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles 
estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste (Jo 
17, 21). Procuremos ser instrumentos de unidade 
onde estivermos.

Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti (Jo 17, 21). 
Participar da união das Pessoas da Santíssima Trinda-
de: no Espírito Santo, amor infinito. A unidade ver-
dadeira entre todos é fruto do amor.

Que Santa Maria, Mãe do Amor Formoso, obtenha 
para nós, através da sua mediação materna, a graça de 
uma fé mais intensa no amor de Deus por nós e uma 
caridade maior para com os outros.

13 de abril de 2017
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Meios com alma

Já não vos chamo servos, porque o servo 
não sabe o que faz seu senhor. Mas chamei- 
-vos amigos (Jo 15, 15).

No início do novo milênio, São João Paulo II co-
mentava que todas as iniciativas apostólicas que sur-
gissem no futuro seriam «meios sem alma» caso não 
estivessem centradas em amar sinceramente a todas as 
pessoas, em «saber partilhar as suas alegrias e os seus 
sofrimentos, para intuir os seus anseios e dar remédio 
às suas necessidades, para oferecer-lhes uma verdadeira 
e profunda amizade»1.

A amizade multiplica as alegrias e oferece conforto 
nas penas; a amizade do cristão deseja a maior felicida-
de – o relacionamento com Cristo – para aqueles que 
estão perto dele.

(1) São João Paulo II, Novo Millennio ineunte, 06.01.2001, n. 43.
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Que maravilhosa é esta oração de São Josemaria: 
«Dá-nos, Jesus, um coração à medida do teu!»2. Esse é 
o caminho para dar «alma» ao trabalho de apostolado, 
para levar essa alegria plena à nossa casa, ao nosso tra-
balho e a todos os lugares em que nos encontrarmos.

1º de novembro de 2019

(2) Cf. São Josemaria, Sulco, n. 813.
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O mundo vos odiará

Se o mundo vos odeia, sabei que me 
odiou a mim antes que a vós (Jo 15, 18).

Amamos o mundo, criado e regenerado por Cris-
to, mas também encontramos no mundo aquilo que se 
opõe a Jesus Cristo, sobre o que São João afirma: não 
ameis o mundo nem as coisas do mundo (1 Jo 2, 15). É a 
tríplice concupiscência, que não procede de Deus (cf. 
1 Jo 2, 16).

Muitos cristãos vivem em ambientes indiferentes 
a Deus. Em outros ambientes, são assediados e perse-
guidos. A rejeição de Deus e daqueles que O seguem 
percorre a história, porque o discípulo não é mais que o 
Mestre (Mt 10, 24).

O livro dos Atos dos Apóstolos aparece sulcado de 
violência – da lapidação de Estevão ao pressagiado mar-
tírio de Paulo –, porém a superabundância do amor a 
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Deus dos seus protagonistas a supera, sem permitir que 
ela domine o relato, centrado no Espírito Santo, Amor 
infinito, e na expansão da fé.

Nós também temos que compreender e compar-
tilhar os anseios do nosso tempo, descobrir o que é 
positivo, valorizar e contribuir para o progresso ma-
terial e compartilhar os anseios de justiça e liberdade. 
Hoje, como então: Vede que chegam dias – oráculo do 
Senhor – em que enviarei fome à terra: não fome de pão 
nem sede de água, mas de escutar a palavra do Senhor 
(Am 8, 11).

No desejo de levar a todo o mundo a alegria do 
Evangelho, encontraremos a contradição e, como nos 
primeiros seguidores de Jesus, queremos amar não so-
mente o que o mundo tem de bom e belo, mas também 
aqueles que se manifestam indiferentes ou contrários a 
Jesus Cristo. Misericórdia, perdão e não julgar as pes-
soas. Procuremos seguir, apesar da nossa debilidade, o 
que nos pede São Paulo: Não te deixes vencer pelo mal, 
mas vence o mal com o bem (Rm 12, 21).

7 de março de 2018
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Sentir a tua presença

Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é 
teu é meu (Jo 17, 10).

A presença de Deus sustenta tudo: criação, conser-
vação do ser em mim, em cada pessoa, em cada coisa...

Mas, como explica São Tomás de Aquino, «a graça 
causada pela presença de Deus na alma é como a luz 
provocada pela presença do sol no ar»1.

O amor de Deus transforma assim a pessoa, que 
continua a mesma, porém inundada de Deus. Por essa 
razão, a vida cristã não se reduz apenas à superação mo-
ral ou ética; é a identificação com Cristo num horizon-
te de amor infinito.

Senhor, sê sempre sol e luz para mim e para todos.

10 de março de 2004

(1) São Tomás de Aquino, Summa Theologiae III Pars, q. 7, a. 13.
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A comunhão do amor

Para que todos sejam um, assim como 
tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que 
também eles estejam em nós e o mundo creia 
que tu me enviaste (Jo 17, 21).

É a oração do Senhor pela unidade daqueles que se-
riam seus discípulos.

Que todos sejam um. Não se trata da unidade de uma 
organização humanamente bem estruturada, mas da 
unidade que dá o Amor: como Tu, Pai, em mim e eu em 
Ti. Nesse sentido, os primeiros cristãos são um exem-
plo claro: A multidão dos fiéis era um só coração e uma só 
alma (At 4, 32).

Precisamente por ser consequência do amor, essa 
unidade não é uniformidade, mas comunhão. Trata-se 
de unidade na diversidade, manifestada na alegria de 
conviver com as diferenças, aprender a enriquecer-nos 
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com os outros, fomentar um ambiente de afeto ao nos-
so redor.

Jesus assinalou que essa unidade é condição de efi-
cácia na transmissão do Evangelho: para que o mundo 
creia. Unidade, portanto, que não constitui um grupo 
fechado, mas nos abre para oferecer a nossa amizade a 
todas as pessoas nesta magnífica missão evangelizadora.

14 de março de 2019
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Unidade e divisão

Para que sejam perfeitos na unidade e 
o mundo reconheça que me enviaste e os 
amaste, como amaste a mim (Jo 17, 23).

Um pai, uma mãe, que ame com loucura dois filhos, 
alegra-se vendo o carinho mútuo entre eles e sofre ao 
notar a ausência desse carinho.

De que faláveis pelo caminho?, perguntou-lhes Jesus. 
Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discu-
tido entre si qual deles seria o maior (Mc 9, 33-34). Que 
decepção teve Cristo. Entretanto, confiou-lhes a Igreja, 
como também a confia agora a nós, que também nos 
envolvemos em disputas e divisões.

O exemplo de amor mútuo é uma herança valiosís-
sima que os pais transmitem aos seus filhos e será força 
para superar o egoísmo também na sua descendência. 
A ausência de amor e perdão entre irmãos é uma ferida 
aberta nos pais.
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Também a divisão entre os «bons» manifesta que 
não somos bons e que a unidade precisa do auxílio 
de Deus e de proteção permanente, que não pode ser 
pressuposta. Sem unidade não é possível acreditar na 
nossa caridade.

Ao amar os outros, somos uma alegria para Deus e 
para Maria. Este pensamento, que corresponde a uma 
verdade muito verdadeira, será estímulo para uma pro-
funda retificação em face de qualquer reação de menor 
carinho para com alguém.

17 de março de 1990
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O centro das esperanças

Ficai aqui e vigiai comigo (Mt 26, 38).

Antes da sua paixão, Jesus pede a Pedro e a ou-
tros discípulos que o acompanhem rezando. Após a 
morte de Cristo, podemos acompanhá-lO e ser acom-
panhados de modo especialmente próximo, cada vez 
que o visitamos num sacrário. São Josemaria disse-nos 
numa ocasião que o tabernáculo deveria ser «o centro 
das esperanças».

O que é que constituiu o objeto da nossa esperança 
ao longo do dia? Talvez, por vezes, seja um jogo de 
futebol que será retransmitido pela televisão naquele 
dia, ou um filme a que pretendemos assistir, ou um 
almoço planejado com um grupo de amigos, ou uma 
prática esportiva no dia seguinte. Com frequência, 
haverá outras esperanças mais profundas, relacionadas 
com a família, o trabalho, a situação do próprio país, 
a paz do mundo, etc.
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Esperar o encontro diário com Jesus no sacrário: 
isso será sinal de amor verdadeiro. Fomentar essa es-
perança em tudo, centrando aí outras necessárias espe-
ranças, e mesmo aquelas esperanças mais banais que 
acompanham a vida de uma pessoa normal. Tornar o 
sacrário o centro, o ponto de convergência das nossas 
esperanças, será um caminho seguro para crescer no 
amor a Cristo.

O que espera um coração enamorado, por cima de 
tudo, é unir-se com o seu amor.

19 de novembro de 1982
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Sofrer com Jesus

Ele entrou em agonia e orava ainda com 
mais instância, e seu suor tornou-se como 
gotas de sangue a escorrer pela terra (Lc 22, 
43-44).

O Senhor carregou voluntariamente os pecados de 
todos os homens de todos os tempos; diante de Deus 
Pai, a santíssima humanidade de Cristo sentiu esse 
peso, que provocou o suor de sangue em Getsêmani, 
poucas horas antes da sua paixão e morte na Cruz.

A consciência viva dos nossos pecados pode provocar 
diversos sentimentos, que devem ser direcionados, à luz 
da filiação divina (filhos de um Deus que nos ama com 
uma ternura infinita!), para a reparação, para a ação de 
graças, para o perdão recebido, para o abandono nas 
suas mãos misericordiosas... E, por consequência, para 
o esquecimento prático dos nossos pecados, embora  
permaneça como pano de fundo – é logico que seja as-
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sim, numa dinâmica de amor – o espírito de contrição 
e de desagravo, com a alegria dos filhos de Deus.

Porém, de repente, pode acontecer que, junto des-
sa consciência de filiação, Deus permita um sofrimen-
to interior especial, uma visão mais clara do pecado; 
uma espécie de vergonha, um desgosto que não di-
minui a alegria, a confiança em Deus. Nada tem a 
ver com o escrúpulo, porque não tira a paz..., mas 
continua a pesar.

É o Senhor que deseja que o acompanhemos no 
sofrimento de Getsêmani, que se amplifica, não já 
apenas pelos próprios pecados, mas pelos de toda a 
humanidade. Completar em nós o que falta à paixão 
de Cristo, sugere São Paulo (cf. Cl 1, 24): é duro, mas 
é acompanhar Jesus na sua missão de único redentor 
da humanidade.

Que bom é Jesus Cristo, que se serve até da me-
mória e da vergonha do pecado próprio e alheio para 
oferecer-nos um meio de unir-nos a Ele, de ser, mais 
uma vez e com um novo matiz, ipse Christus, o pró-
prio Cristo. Ao mesmo tempo, esse peso – que nos 
esmagaria se o Senhor deixasse que o carregássemos 
inteiramente – logo desaparece, porque Ele o carrega, 
uma vez que nós somos fracos.

17 de março de 1977
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Cansaço na oração

Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma 
hora? (Mc 14, 37).

Ter presença de Deus é saber que é nele que temos a 
vida, o movimento e o ser (At 17, 28) e também que Deus 
é por nós (Rm 8, 31), por mim!, a todo momento.

Às vezes cansamo-nos de fazer oração, talvez por 
atribuirmos o protagonismo ao esforço da vontade. 
Pensamos numa «oração ideal», sem distrações, sem 
preocupações, sem movimentos espontâneos do co-
ração e da sensibilidade, esperando além disso alguns 
«resultados».

Contemplação não é pensar em Deus, é saber-se 
com Alguém presente: uma intuição simples da sua 
presença, que procede do amor. Falar, muitas vezes 
sem palavras.

Tomar consciência da nossa alegria de ser filhos de 
Deus, sentir-nos amados incondicionalmente, conside-
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rar diante dEle a nossa dificuldade para fazer o bem e 
os nossos limites, renovar a confiança o abandono nas 
suas mãos, acompanhá-lO como Simão Pedro, embora 
ele tenha dormido.

Contemplar assim, vendo em tudo uma vontade  
do Senhor (não de uma ideia, de um esquema): al- 
te ridade. Diálogo, não monólogo. Experimentá-lo.
Dom de Deus.

Senhor, que eu te veja, que eu te sinta, que eu te 
escute.

4 de fevereiro de 1983
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O olhar de Cristo

Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro 
(Lc 22, 61).

Pouco antes da Paixão, Pedro nega Jesus. Porém, 
quando seus olhares se cruzam, o apóstolo não sen- 
te reprovação, embora se lembre do que Jesus lhe ti-
nha dito. A seguir, escreve São Lucas, Pedro saiu da- 
li e chorou amargamente (Lc 22, 62). O olhar de Cris-
to foi o caminho para o seu arrependimento e para a 
sua conversão.

Amar os outros significa reconhecê-los e afirmá-los 
tal como são, com os seus problemas, com os seus de-
feitos, com a sua história pessoal, com seu entorno e 
seus tempos para aproximar-se de Jesus.

Precisamos limpar o nosso olhar de qualquer pre-
conceito, aprender a descobrir o bem que há em cada 
pessoa e renunciar ao desejo de fazê-la à nossa imagem.

Um amigo não precisa cumprir certas condições 
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para receber o nosso carinho. Como cristãos, vemos 
cada pessoa, antes de mais nada, como criatura amada 
por Deus. Cada pessoa é única, e igualmente única é 
cada relação de amizade.

Santo Agostinho comentava que, «apesar de que a 
todos é devida a mesma caridade, não a todos se deve 
oferecer o mesmo remédio: a mesma caridade a uns 
proporciona luz e a outros causa sofrimento [...], com 
uns se mostra terna e com outros severa, de ninguém é 
inimiga e é mãe de todos»1.

Ser amigos significa aprender a tratar a cada pessoa 
como faz o Senhor.

1º de novembro de 2019

(1) Santo Agostinho, A catequese dos principiantes, 15, 23.
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Pluralismo e caridade

O meu Reino não é deste mundo. Se o 
meu Reino fosse deste mundo, os meus sú-
ditos certamente teriam pelejado para que 
eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu 
Reino não é deste mundo (Jo 18, 36).

São Josemaria deixou gravado a fogo em nós: «Na-
quilo que não é de fé, cada um pensa e atua como 
quer, com a liberdade e a responsabilidade pessoal 
mais completa»1.

Para os cristãos, o pluralismo não constitui ne-
nhum problema, ao contrário: «é uma manifestação 
de bom espírito»2.

Esse pluralismo deve ser querido e fomentado, em-
bora a diversidade, às vezes, possa ser custosa para al-

(1) São Josemaria, Entrevistas com Mons. Josemaria Escrivá, n. 98.
(2) Ibidem.
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guns. Quem ama a liberdade, consegue ver aquilo que 
há de positivo e amável naquilo que os outros pensam 
e fazem nesses amplos âmbitos.

Para quem governa, outra manifestação desse espí-
rito de liberdade é a colegialidade. Não é só nem prin-
cipalmente um método ou sistema para a tomada de 
decisões; é, antes de mais nada, um espírito enraizado 
na convicção de que todos podemos e necessitamos re-
ceber, dos outros, luzes, dados, etc., que nos ajudem 
a melhorar e mesmo a mudar de opinião. Ao mesmo 
tempo, isso leva consigo justamente a positiva promo-
ção da liberdade dos outros, para que possam expor 
sem dificuldade alguma os seus pontos de vista.

Esse clima de confiança nutre-se também da lealda-
de e da paciência para suportar, com serenidade e bom 
humor, as limitações humanas, situações que contra-
riem, etc., com a atitude de um bom filho, que, no 
exercício de sua liberdade, protege bens maiores que o 
seu próprio ponto de vista, embora esteja convencido 
de ter razão: bens como a unidade e a paz familiar, 
que não têm preço. Por outro lado, «quando as nos-
sas ideias nos separam dos outros, quando nos levam a 
quebrar a comunhão, a unidade com os nossos irmãos, 
é sinal certo de que não estamos agindo segundo o es-
pírito de Deus»3.

9 de janeiro de 2018

(3) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 17.
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Rei

Sim, eu sou rei. É para dar testemunho 
da verdade que nasci e vim ao mundo (Jo 
18, 37).

Cristo é Rei do Universo. Sentimo-nos governados 
por Ele, pelo seu amor, pela sua onipotência.

Pertencemos a um reino eterno, universal, de paz, 
que abrange tudo. É também um reino de santidade, 
porque podemos ser santos. E um reino de graça, por-
que é Ele quem nos sustenta: Ele é a nossa paz. Em 
Cristo recebemos todo o amor de Deus através do seu 
coração humano.

Podemos fazer-nos esta pergunta: onde está o teu 
reino, Senhor? Como podemos tornar o teu reino mais 
visível, mais presente? E Ele nos responderá com as 
mesmas palavras que disse a Pilatos: Meu reino não é 
deste mundo (Jo 18, 38). Mas já está presente entre nós, 
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crescendo como uma semente até converter-se numa 
árvore frondosa.

Em face da experiência das dificuldades na nossa 
vida, é necessário crer na ação de Deus. Se somos fiéis, 
o reino de Deus será uma realidade em toda a nos- 
sa vida.

A Sagrada Escritura apresenta-nos o Senhor como 
um pastor que cuida das suas ovelhas. Ele reina co- 
mo pastor que nos alimenta continuamente com bons 
pastos, através da sua Palavra e da Eucaristia. A Pala-
vra de Deus que recebemos com fé nos preenche, dá 
sentido à nossa vida e nos dá força para que Ele reine 
sobre nós.

Agradeçamos especialmente a Eucaristia, esse gran-
díssimo dom pelo qual Jesus nos entrega a sua própria 
vida. Cristo não reina dando ordens, mas entregando- 
-nos a sua vida de modo total na cruz e de maneira 
continuada na Eucaristia.

Possuímos o reino como fruto da caridade, também 
agora como antecipação através da nossa doação aos 
outros como Ele se dá a nós.

28 de novembro de 2017
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Ecce Homo,  
um Deus frágil

Eis o homem (Jo 19, 5).

Com essas palavras, Pilatos, na manhã da Sexta- 
-feira Santa, apresentou Cristo torturado e humilhado 
diante da turba.

Ticiano é autor de um Ecce Homo, em que o Ino-
cente – oculto como Deus e despedaçado como ho-
mem – não deixa de lançar brilhantes raios de divin-
dade e beleza1. Na escuridão que com frequência 
acompanha o sofrimento, busquemos a luz no sofri-
mento de Jesus: Eu sou a luz (Jo 8, 12).

São João Paulo II exclamava: «É o homem, todo 

(1) Ticiano Vecellio, Ecce Homo (1547), óleo sobre ardósia, Museu do 
Prado.
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o homem, cada homem em seu ser único e irrepetí-
vel, criado e redimido por Deus [...]! Ecce Homo...!»2. 
Mesmo que possamos estar acompanhados, a dor é, 
em última instância, algo que cada um de nós ex-
perimenta a sós com Deus. A solidão do Ecce Homo 
lembra-nos também das pessoas que não receberam 
amor no momento da doença, da velhice e da morte. 
Jesus, rejeitado por todos, experimenta também a so-
lidão. O seu grito na Cruz – Por que me abandonaste?  
(Mt 27, 46) – começou antes com o silêncio sereno 
do Ecce Homo.

O Ecce Homo pode ser considerado um ícone da 
dignidade humana maltratada, significando uma pre-
sença misteriosa de Deus no sofrimento de toda pes-
soa. No inocente, mas também quando sofremos por 
causa dos nossos pecados e pedimos a Deus que nos 
salve. O Ecce Homo carrega sobre si todas as conse-
quências dos pecados dos homens.

Deus também habita no coração de quem se dá 
desinteressadamente aos outros, pois «onde há cari-
dade e amor, aí está Deus»3. Tantas mulheres e ho-
mens se entregam muito além do devido no serviço da 
profissão, da família e na vida ordinária, como bons 
samaritanos.

Ticiano, após o Ecce Homo, pintou A Dolorosa 
com as mãos abertas4. Durante anos os dois quadros 

(2) São João Paulo II, Discurso, Santiago de Chile, 03.04.1987.
(3) Hino Ubi Caritas.
(4) Ticiano Vecellio, A Dolorosa com as mãos abertas (1555), óleo, Museu 
do Prado.
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ficaram pendurados, lado a lado, na mesma parede. 
Quando o sofrimento se apresentar na nossa vida, ao 
olharmos para Jesus frágil, «luz da luz», que nos saiba-
mos também acompanhados por Maria.

9 de abril de 2020
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Encher o mundo de humanidade

Filhas de Jerusalém, não choreis sobre 
mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre 
vossos filhos (Lc 23, 28).

Jesus Cristo nasceu de uma mulher (Gl 4, 4); essa 
mesma mulher, Santa Maria, com o seu ardoroso dese-
jo de servir os outros, adiantou em Caná a intervenção 
pública de seu Filho (cf. Jo 2, 4-5).

Nos momentos de abandono, foram as filhas de Jeru-
salém (Lc 23, 28) que abriram espaço entre a multidão 
para acompanhar Jesus; mulheres que estiveram ao pé 
da Cruz quando a nossa redenção se estava realizando 
(cf. Jo 19, 25); e foi uma mulher a primeira testemunha 
da Ressurreição do Senhor (cf. Jo 20, 16), daquela Boa 
Nova que depois se espalharia por todas as nações.

Da santidade da mulher depende em grande parte a 
santidade das pessoas que a rodeiam. Voltemos nosso 
olhar ao Evangelho, para pedir a Jesus que nos conceda 
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a fortaleza e a confiança de nossa Mãe e das santas mu-
lheres, e a capacidade de reproduzir ao nosso redor cír-
culos virtuosos, que encham de humanidade o mundo 
das profissões, da sociedade civil, das famílias.

5 de fevereiro de 2020
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Cruz e Paraíso

Crucifica-o! Crucifica-o! (Jo 19, 6).

Após ter sido açoitado e coroado de espinhos, Jesus 
carrega o madeiro na presença das pessoas que amava; 
despojado das suas vestes e, aparentemente, também da 
sua dignidade; e no momento da crucifixão, o Senhor 
dirige estas palavras a Deus Pai, registradas por São 
Mateus: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? 
(Mt 27, 46; cf. Mc 15, 34).

Podemos perguntar-nos: Por que tudo isso? Por que 
a cruz?

Mesmo que consigamos apenas um entendimen- 
to parcial, a crucifixão nos revela que onde parece ha-
ver somente debilidade, aí Deus manifesta seu poder 
sem limites. Onde vemos derrota, incompreensão e 
ódio, precisamente aí Jesus nos revela o grande po- 
der de Deus: o poder de transformar a cruz em expres-
são de Amor.
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Essa foi a experiência do «bom ladrão» no Gólgota; 
na hora do seu maior fracasso e fraqueza experimenta 
como a cruz de Jesus se transforma no lugar poderoso 
em que se sabe perdoado e amado: Hoje estarás comigo 
no paraíso, diz-lhe Jesus (Lc 23, 43).

Cruz e paraíso. É o paradoxo cristão: na cruz ouvi-
mos pronunciar a palavra paraíso. De instrumento de 
tortura, violência e desprezo, a cruz transforma-se em 
meio de salvação, em símbolo de esperança, uma vez 
que se converteu em manifestação do amor gratuito e 
misericordioso de Deus, que para nós se faz presente – 
de um modo eminentemente eficaz – na Eucaristia e 
nos demais sacramentos.

Olhar para o Crucificado é contemplar a nossa es-
perança. Adorar a Santa Cruz é um gesto de fé e uma 
proclamação da vitória de Jesus.

30 de março de 2018
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Sofrimento e claridade

Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua 
mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de 
Cléofas, e Maria Madalena (Jo 19, 25).

Em conversas com pessoas muito diversas, às vezes 
não faltam comentários espontâneos sobre situações di-
fíceis, de sofrimento, de escuridão interior. Nessas oca-
siões, costumo lembrar umas palavras de São Josemaria 
sobre a Mãe de Jesus: se por um lado Deus a quis exal-
tar com a plenitude da graça, por outro, «é igualmen-
te certo que durante a sua vida terrena, Maria não foi 
poupada nem da experiência da dor, nem do cansaço 
do trabalho, nem do claro-escuro da fé»1.

Embora não cheguemos a compreender plenamente 
essa realidade, olhar para Maria – sobretudo ao pé da 
Cruz – ajuda-nos a entender um pouco mais a expe-

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 172.
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riência do sofrimento, e descobrimos pouco a pouco o 
sentido daquelas palavras de São Paulo: O que falta às 
tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu 
corpo que é a Igreja (Cl 1, 24). Dessa maneira, o sofri-
mento poderá transformar-se em lugar onde encontrar 
claridade, paz e inclusive alegria: a luz, o repouso, a 
felicidade da Cruz.

9 de setembro de 2019
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Filhos com Maria e José

Depois disse ao discípulo: Eis aí tua 
mãe. E dessa hora em diante o discípulo a 
levou para a sua casa (Jo 19, 27).

Bastaria considerar a função de Santa Maria no pla-
no da nossa salvação, e a sua incomparável união com 
Deus, para procurar aprender dEla a corresponder à 
ação divina que constitui também a nós em familiares 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

Ela é nossa mãe precisamente enquanto somos fi-
lhos de Deus, irmãos de Cristo: nossa filiação divina é 
também filiação a Nossa Senhora, como Jesus manifes-
ta do alto da Cruz.

Deus é a única causa da nossa graça e da nossa ado-
ção sobrenatural, porém quis dispor que nenhuma gra-
ça chegue até nós a não ser através da mediação mater-
na de Maria.

E, junto de Maria, está – por querer de Deus – José, 
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que fez as vezes de pai de Jesus e que, de algum modo, 
faz também de pai para os que querem identificar-se 
com Cristo, para os filhos de Deus.

São José «é realmente Pai e Senhor, protegendo e 
acompanhando no seu caminho terreno aqueles que o 
veneram, como protegeu e acompanhou Jesus enquan-
to crescia e se fazia homem». Ele é «mestre de vida in-
terior, porque nos ensina a conhecer Jesus, a conviver 
com Ele, a tomar consciência de que fazemos parte da 
família de Deus»1.

A relação filial com Maria e José conduz-nos a Jesus, 
a viver a sua vida, a identificar-nos com Ele. E em Je- 
sus – Filho unigênito do Pai – temos acesso à intimida-
de divina da Santíssima Trindade.

13 de março de 1992

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 39.
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Cristo disponível

Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: 
Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e 
rendeu o espírito (Jo 19, 30).

Na Sexta-feira Santa, diante de Cristo crucificado, 
contemplamos a imensidão do seu amor redentor. 
Amor que O levou à plena disponibilidade e obediên-
cia à vontade de Deus Pai.

O nosso seguimento de Cristo, a identificação com 
Ele, leva também, dentro das nossas circunstâncias 
pessoais, a uma disponibilidade sem limites diante dos 
desafios e exigências da missão cristã de levar a todo 
o mundo a alegria do Evangelho. No nosso caminhar 
diário, desejamos descobrir a voz de Cristo que nos 
chama e nos convida a ampliar nosso horizonte. Como 
São Paulo, queremos fazer-nos tudo para todos (1 Cor 
9, 22).

Olhemos para o exemplo de disponibilidade de 
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Guadalupe Ortiz de Landázuri1, cujo projeto de vida 
engrandeceu-se ao situar-se dentro do plano divino: 
deixou-se conduzir por Deus, com alegria e esponta-
neidade, de um lugar para outro, de um trabalho para 
outro. O Senhor potencializou as suas capacidades e 
talentos, desenvolveu a sua personalidade e multiplicou 
os frutos da sua vida.

Deus fará também um grande bem a muitas pessoas 
através de nós, apesar dos nossos defeitos e erros, com 
a nossa disponibilidade para escutar, para servir, para 
ajudar e deixar-nos ajudar; numa palavra, para amar o 
que Ele quiser. E, sempre e em tudo, com a liberdade e 
a alegria das filhas e dos filhos de Deus.

9 de abril de 2019

(1) Beatificada no dia 18 de maio de 2019.
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Consolar Cristo e sua Mãe

Jesus disse: Tudo está consumado. In-
clinou a cabeça e rendeu o espírito (Jo 
19, 30).

Os pecados crucificaram de novo o Filho de Deus e 
publicamente o escarneceram (Hb 6, 6).

Cristo sofreu por todos os pecados dos homens; seu 
sacrifício na cruz foi superabundante: através de seu 
próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuá-
rio, adquirindo-nos uma redenção eterna (Hb 9, 12).

Quem se mantém no pecado, de alguma maneira, 
despreza os frutos da Paixão e, por isso, o pecador, na-
quilo que depende de si, reabre as feridas do Filho de 
Deus. Agora, hoje, podemos pensar que Cristo glorio-
so no Céu, e Santa Maria, sofrem pelos pecados atuais 
dos homens, de um modo que não conseguimos com-
preender nem explicar.

Jesus e Maria possuem uma plena bem-aventuran-
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ça e uma imensa felicidade, porém conhecem o hoje e 
agora do pecado sobre a terra, e isso não lhes é indife-
rente. Não se trata apenas de que já sofreram há dois 
mil anos por esses pecados; também agora, de algum 
modo misterioso, compatível com a glória, sofrem: o 
pecador crucifica de novo a Cristo, não certamente no 
tempo. É talvez a presença atualizada espiritualmente 
da Paixão de Cristo pelos pecados atuais.

A nossa experiência limitada do tempo e a sua rela-
ção com a eternidade nos impossibilitam compreender 
como acontece esse fato, porém não nos impedem de 
pensá-lo como mistério, e agir em consequência.

O desagravo, portanto, é uma realidade atual em 
nós, e no Senhor e em Santa Maria. A penitência, a ex-
piação, é união atual com Cristo na cruz, não somente 
uma união com um fato passado.

Consolar Cristo e Santa Maria, hoje e agora, não 
é uma metáfora piedosa, mas uma realidade urgente 
neste mundo que renova a Paixão de Cristo, constan-
temente... E nesse mundo estamos incluídos eu, você, 
cada um de nós.

Mas, o nosso sofrimento consola o Senhor? Não, 
o que o consola é o nosso amor, a nossa compaixão, e 
se nalgum momento deseja para nós a cruz, não é por 
desejar o sofrimento, mas porque assim, com Ele, esta-
remos mais felizes e poderemos ser mais ipse Christus, o 
próprio Cristo, filhos de Deus.

20 de fevereiro de 1980
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Cristo nos outros

Fostes comprados por um grande preço 
(1 Cor 6, 20).

Cristo encarnou-se e entregou-se na Cruz por cada 
um de nós. Valemos a sua vida, a sua entrega, o seu 
sacrifício.

Podemos pensar: eu, apesar do meu nada, valho um 
grande preço, valho todo o Sangue de Cristo!

Somos instrumentos de grande valor, porém temos 
que nos deixar conduzir docilmente por Jesus Cristo.

E os outros: cada alma vale todo o Sangue de Cristo!
Jesus, que ninguém possa parecer-nos sem impor-

tância. Jesus, que nenhum problema alheio nos dei- 
xe indiferentes. Ainda menos os dos meus irmãos e 
minhas irmãs, os das pessoas que vivem ou trabalham 
comigo.

Alguns somos testemunhas desta pergunta de São Jo-
semaria: «Sabeis por que vos amo tanto?» E respondia 
assim: «Porque vejo ferver em vós o Sangue de Cristo».
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Aí está o segredo. Ver Jesus nos nossos pais, nos nos-
sos irmãos, nos nossos amigos, nos nossos colegas de 
trabalho ou estudo. Ver Cristo nos mais necessitados, 
nos doentes, nos que convivem com feridas no corpo 
ou no espírito, nos que perderam o trabalho ou sofrem 
um revés familiar.

Santa Maria, mostra-nos Jesus nos outros!

27 de abril de 1978
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Uma nova luz

Maria Madalena correu para anunciar 
aos discípulos que ela tinha visto o Senhor 
(Jo 20, 18).

Luz de Cristo! Essa proclamação que, por três vezes, 
a Igreja faz ressoar aos nossos ouvidos no início da Vigí-
lia Pascal, anuncia a verdade que nos enche de alegria: 
A luz de Cristo abre caminho por entre as trevas do 
pecado e da morte! Jesus ressuscitou!

A escuridão do Calvário não tem a palavra final. As 
santas mulheres, que acompanharam o Senhor na Pai-
xão, conduzem-nos em direção à luz da Ressurreição. 
Jesus premia o carinho que as moveu a embalsamar o 
seu corpo, e as converte nas primeiras portadoras da 
alegria da Páscoa.

Como às santas mulheres, a notícia da Ressurreição 
oferece também a nós uma luz nova. São Paulo lembra 
aos romanos que os cristãos nos unimos à morte do 
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Senhor para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela 
glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova 
(Rm 6, 4).

Não estamos atados pelos nossos pecados já perdoa-
dos, pelo peso dos nossos erros passados, pelos limites 
atuais que notamos na nossa vida. Por isso, o Apóstolo 
torna a dizer: considerai-vos mortos ao pecado, porém vi-
vos para Deus, em Cristo Jesus (Rm 6, 11).

Qual é a novidade à qual o Senhor nos chama? Em 
que consiste? Consiste na luz da fé – vivificada pela ca-
ridade, sustentada pela esperança – projetada na nos- 
sa existência.

1º de abril de 2018
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«Lá o vereis»

Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro 
que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis 
como vos disse (Mc 16, 7).

São as instruções do anjo às santas mulheres, após 
anunciar-lhes a Ressurreição de Cristo.

Os discípulos estão chamados a retornar ao lugar 
onde tudo começou, à terra que diariamente percorre-
ram com o Mestre durante os seus anos de pregação.

Também a nós Ele dirige o mesmo chamado: re-
tornar à nossa Galileia, à nossa vida cotidiana, porém 
levando a luz e a alegria da Ressurreição.

O Papa Francisco recordou-o há alguns anos: «Vol-
tar para a Galileia significa antes de tudo retornar lá, 
àquele ponto incandescente onde a graça de Deus me 
tocou no início do caminho. É com esta fagulha que 
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posso acender o fogo para o dia de hoje, para cada dia, 
e levar calor e luz aos meus irmãos e às minhas irmãs»1.

Recebamos a luz que Ele nos quer dar e compar-
tilhemo-la no nosso ambiente. Como as santas mu-
lheres, anunciemos com alegria a realidade de que 
Cristo vive.

Recorramos para isso à intercessão de Nossa Senho-
ra, cujo rosto – diante da Ressurreição de seu Filho – 
nos aparece radiante de alegria.

1º de abril de 2018

(1) Francisco, Homilia da Vigília Pascal, 19.04.2014.
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Uma pergunta do Senhor

Amas-me? (Jo 21, 17).

A vida cristã é uma resposta livre, cheia de iniciativa 
e de disponibilidade, a esta pergunta do Senhor.

Nós podemos amar o Senhor porque Ele nos amou 
primeiro (cf. Jo 4, 10). A fé no amor de Deus por cada 
uma e por cada um de nós (cf. 1 Jo 4, 16) leva-nos a 
corresponder por amor.

Como é libertador saber que Deus nos ama; como 
liberta o perdão de Deus, que nos permite voltar a 
ser nós mesmos e à nossa verdadeira casa (cf. Lc 15, 
17-24).

Enche-nos de segurança saber que o Amor infinito 
de Deus se encontra não apenas na origem da nossa 
existência, mas em cada instante, porque Ele é mais ín-
timo a nós que nós mesmos1.

(1) Cf. Santo Agostinho, Confissões, III, 6, 11.
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Saber que Deus nos espera em cada pessoa (cf. Mt 
25, 40), e que quer também tornar-se presente na sua 
vida através de nós, leva-nos a procurar dar a mancheias 
o que recebemos.

Na nossa vida recebemos e continuamos a receber 
muito amor. Dá-lo a Deus e aos outros é o ato mais 
próprio da liberdade. Quando «uma mãe se sacrifica 
por amor aos filhos, escolheu; e, segundo a medida 
desse amor, assim se manifestará a sua liberdade»2. O 
amor realiza a liberdade, a redime: a faz encontrar-se 
com a sua origem e com o seu fim, o Amor de Deus.

9 de janeiro de 2018

(2) São Josemaria, Amigos de Deus, n. 30.
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Despojado

Depois que o Senhor Jesus lhes falou, 
foi levado ao céu e está sentado à direita de 
Deus (Mc 16, 19).

Jesus tomou a forma de servo: sendo de condição 
divina não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas 
aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo 
e assemelhando-se aos homens (Fl 2, 6-7).

Desprendeu-se totalmente de ser tratado como 
Deus: desde Belém até a Cruz.

E também até agora: com a Ascensão, mostrou-se 
desprendido de apresentar-se ressuscitado e glorioso no 
Templo, diante do Sinédrio... diante dos acusadores.

Um itinerário sempre atual: desprender-nos do pró-
prio eu, para vivermos e alegrar-nos por Cristo, com 
Cristo e em Cristo.

25 de fevereiro de 2010
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A promessa do Espírito

Chegando o dia de Pentecostes [...] fica-
ram todos cheios do Espírito Santo (At 2, 
1.4).

A missão visível: o grande Dom, o amor pessoal 
mútuo do Pai e do Filho. Fogo purificador e vento 
que irrompe impetuosamente: conhecimento, amor e 
impulso evangelizador. Os Apóstolos, valentes e reple-
tos de sabedoria, são agora capazes de compreender e 
transmitir a Boa Nova.

A missão invisível: o Espírito Santo, «doce hóspede 
da alma»1. Torna-nos filhos de Deus, pois todos os que 
são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus 
[...] o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de 
que somos filhos de Deus (Rm 8, 14.16). Esse testemu-

(1) Sequência da Missa de Pentecostes.



FERNANDO OCÁRIZ

248

nho é o amor filial em nossa alma, que queremos que 
governe o nosso dia: fogo e vento impetuoso.

No Pentecostes começa, a partir de Jerusalém, o ca-
minho da Igreja entre as nações. Partos, medos, elami-
tas; os que habitam a Macedônia... (At 2, 9), a humani-
dade é convocada a receber o dom do Ressuscitado. A 
Igreja, visivelmente, é um Povo; constitutivamente, o 
Corpo de Cristo; operativamente, sacramento da sal-
vação. Povo de Deus, informado e unido pelo Espírito 
Santo, com o Papa como princípio visível da unidade 
de fé e de comunhão.

A Igreja é também um conjunto de homens fracos, 
que precisamos ser continuamente ensinados pelo Es-
pírito Santo. O Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai 
enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos 
recordará tudo o que vos tenho dito (Jo 14, 26).

Ensina-nos a verdade sobre Deus, sobre o mundo, 
sobre os outros, sobre nós mesmos. A verdade que nos 
torna livres (cf. Jo 8, 32).

Maria em Pentecostes: filha de Deus Pai, mãe de 
Deus Filho, esposa do Espírito Santo, mãe da Igreja 
nascente.

4 de junho de 1995
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O último porquê

Consequentemente, já não sois hóspedes 
nem peregrinos, mas sois concidadãos dos 
santos e membros da família de Deus (Ef 
2, 19).

Se buscamos uma compreensão profunda, radical e 
realista, da nossa vida, antes de mais nada, precisamos 
levantar nosso olhar para o céu.

Somente em Deus, no seu desígnio global sobre a 
nossa história, podemos encontrar o porquê e o para 
que da existência. Não somente porque somos cria-
turas, mas porque, para além disso, «fomos estabele-
cidos na terra para entrar em comunhão com o pró-
prio Deus»1.

A natureza humana possui, em si mesma, uma con-
sistência e uma dignidade criatural. Contudo, o último 

(1) São Josemaria, É Cristo que passa, n. 100.
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porquê da sua efetiva criação por parte de Deus está 
além dela própria.

Deus criou-nos porque quis, para dar-nos gratuita-
mente uma dignidade superior: ser filhos seus, alcançar 
a felicidade de ser domestici Dei, de sua família (cf. Ef 
2, 19).

Criou-nos de tal modo que pudéssemos ser intro-
duzidos na sua intimidade familiar, na vida do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, sem destruir, nem forçar, a 
nossa própria natureza de criaturas.

O modo dessa introdução, dessa adoção, mediante 
a graça santificante, é a filiação divina: entramos em 
comunhão com Deus pela via da filiação, que em Deus 
é o próprio Filho unigênito do Pai.

4 de janeiro de 1992
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Comunhão e eternidade

Nas contínuas orações que por vós fa-
zemos, damos graças a Deus, Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido 
falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa 
caridade com os irmãos, em vista da espe-
rança que vos está reservada nos céus (Cl 
1, 3-5).

A nossa esperança está no céu; uma esperança que 
ilumina os nossos passos sobre a terra e nos fala que o 
mundo em que vivemos um dia se transformará em 
novos céus e uma nova terra (2 Pe 3, 13).

Diz-nos também que as nossas atividades diárias 
têm um sentido que vai além do que vemos de modo 
imediato: adquirem vibração de eternidade se as faze-
mos por amor a Deus e aos outros.

Outra realidade que nos enche de consolo é a Co-
munhão dos Santos. Quanto nos anima saber que nun-
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ca estamos sós, que em Cristo somos um só Corpo! 
Edificamos a Igreja aí onde estamos: todos juntos ao 
mesmo tempo e em toda parte. Sustentamo-nos mu-
tuamente!

4 de novembro de 2018
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Vasos de barro

Coisas que os olhos não viram, nem os 
ouvidos ouviram, nem o coração humano 
imaginou, tais são os bens que Deus tem 
preparado para aqueles que o amam (1 
Cor 2, 9).

Na solenidade de Todos os Santos, celebramos a 
santidade discreta, simples. A santidade sem brilho hu-
mano, que parece não deixar rastro na história; e que, 
no entanto, brilha diante do Senhor e deixa no mundo 
uma semeadura de Amor em que nada se perde.

Ao pensar em tantos homens e mulheres que já per-
correram esse caminho e agora desfrutam de Deus, re-
cordei umas palavras da oração de São Josemaria: «Per-
gunto-me muitas vezes ao dia: o que será quando toda 
a beleza, toda a bondade, toda a maravilha infinita de 
Deus se derramar neste pobre vaso de barro que sou eu, 
que somos cada um de nós? [...] E então entendo bem 
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aquilo do Apóstolo: os olhos não viram nem os ouvidos 
ouviram... (1 Cor 2, 9). Vale a pena, meus filhos, vale 
a pena»1.

Somos pobres vasos de barro, frágeis, quebradiços. 
Deus, porém, fez-nos para encher-nos da sua felicida-
de, para sempre. E já agora na terra, dá-nos a sua alegria 
para que a transmitamos a todos.

Sim, é possível estar contentes no meio de incerte-
zas, problemas, preocupações. Dizia Santa Teresa de 
Calcutá: «O verdadeiro amor é aquele que nos causa 
dor, que dói, e ao mesmo tempo nos traz alegria»2.

Acompanhemos também com a nossa vida e a nos-
sa oração aqueles defuntos que, embora sofram porque 
seu «vaso de barro» ainda não está preparado para toda 
essa beleza de Deus, já têm a alegria de saber que Ele os 
espera no céu.

1º de novembro de 2017

(1) São Josemaria, Obras, 1966, págs. 8-9 (AGP, Biblioteca, P03).
(2) Santa Teresa de Calcutá, El amor más grande, New World Library, 
Estados Unidos, 1998.



ESTE LIVRO ACABOU DE SE IMPRIMIR 
A 27 DE DEZEMBRO DE 2020.




