
Homilia	de	Mons.	Ignácio	Carrasco	na	ordenação	diaconal	de	31	fieis	do	Opus	Dei	
(Basílica	de	santo	Eugenio,	Roma,	3	de	novembro	de	2017)		

Queridos	irmãos	que	vão	receber	o	sacramento	do	diaconato.	

Queridos	irmãos	e	irmãs	que	acompanham	a	estes	aspirantes	ao	diaconato.	

Queridíssimo	monsenhor	e	Padre,		

Chegamos	finalmente	ao	momento	por	que	vocês	tanto	esperaram,	a	sua	ordenação	
diaconal,	 prévia	 à	 posterior	 e	 não	 distante	 ordenação	 presbiteral.	 Esta	 será	 sua	
primeira	 participação	 no	 sacramento	 da	 ordem,	 sacramento	 pelo	 qual	 serão	
consagrados	 de	modo	 único,	 irrepetível	 e	 indelével	 –	 quer	 dizer,	 para	 sempre	 –	 ao	
serviço	da	Igreja	nessa	dupla	dimensão	contida	no	primeiro	e	mais	alto	mandamento	
da	 lei	 de	Cristo:	 o	 amor	 a	Deus,	 que	 se	manifesta	no	 serviço	do	 altar	 e	 no	 amor	 ao	
próximo,	 que	 se	 traduzem	 no	 serviço	 da	 caridade	 em	 todas	 as	 suas	 múltiplas	
declinações:	 amor,	 benevolência,	 bondade,	 misericórdia,	 compaixão,	 piedade,	
generosidade,	 magnanimidade,	 doação...	 questões	 que	 se	 convergem	 no	 ágape	
(cfr.Encíclica	Deus	Caritas	Est,	Bento	XVI	),	o	lugar	onde	o	amor	se	traduz	simplesmente	
no	 querer	 o	 bem	 do	 próximo,	 cuidar	 do	 outro	 e	 fazer	 as	 coisas	 por	 ele,	 sem	
necessidade	de	nenhuma	outra	mediação.		

A	palavra	“serviço”	–	que	equivale	em	nosso	idioma	ao	vocábulo	grego	“diakonía”	–	é	
habitual	 em	 nossa	 cultura.	 Com	 frequência,	 se	 utiliza	 para	 designar	 um	 concreto	 e	
irrenunciável	direito	do	cidadão:	serviço	sanitário,	serviço	de	transporte	público,	etc.		

Contudo,	 ainda	 que	 se	 trate	 de	 uma	 acepção	 perfeitamente	 legítima,	 não	 é	 esta	 a	
interpretação	 que	 queremos	 dar	 agora	 a	 esta	 palavra.	 Então,	 de	 que	 perspectiva	
queremos	 falar?	A	partir	 de	uma	perspectiva	de	 fé,	 uma	apresentação	que	 Jesus	de	
Nazaré	 faz	 de	 si	 mesmo.	 Pergunta:	 Quem	 verdadeiramente	 sou	 eu?	 Resposta:	 “Eu	
estou	no	meio	de	vós	como	aquele	que	serve”	(Lc.	22,	27).	Pergunta	outra	vez:	Que	é	
que	eu	vim	fazer?	Resposta:	“O	Filho	do	homem	não	veio	para	ser	servido,	mas	para	
servir”(Mc	10,45).	

Na	 linguagem	 de	 Jesus	 de	 Nazaré,	 na	 linguagem	 de	 sua	 Mãe,	 Maria,	 e	 de	 seus	
parentes,	 amigos	 e	 vizinhos	 o	 verbo	 transitivo	 ‘servir’	 não	 significava	 nada	 do	 que	
pudessem	se	orgulhar.	Era	a	palavra	que	definia	o	servo,	o	escravo,	aquele	a	quem	se	
davam	as	 tarefas	mais	baixas,	 inclusive	desagradáveis	para	 fazer.	O	servo	era	aquele	
que	 ocupava	 o	 último	 lugar	 em	 qualquer	 das	 classificações	 que	 os	 homens	
fabricaram”.		

No	entanto	–	prosseguiu	 -,	esta	 foi	a	palavra	escolhida	pelos	apóstolos	para	nomear	
aqueles	 sete	 primeiros	 colaboradores	 de	 quem	 São	 Lucas	 nos	 fala	 nos	 Atos	 dos	
Apóstolos:	 ‘Homens	 de	 boa	 reputação,	 cheios	 do	 Espírito	 e	 de	 sabedoria’(At	 6,5),	
encarregados	do	serviço	da	mesa,	isto	é,	responsáveis	por	ajudar	às	viúvas	e	os	órfãos,	
de	servir	aos	mais	necessitados	das	primeiras	comunidades	cristãs.	Esta	será,	portanto,	



a	 nova	 identidade	 que	 vocês	 assumirão	 dentro	 de	 uns	 minutos,	 quando	 eu	 lhes	
impuser	as	mãos.	

Termino	 com	 uma	 citação	 da	 homilia	 pronunciada	 pelo	 Papa	 Francisco	 durante	 o	
jubileu	 dos	 diáconos	 no	 dia	 29	 de	maio	 do	 ano	 passado:	 “Queridos	 diáconos,	 vocês	
podem	pedir	 cada	dia	esta	graça	na	oração,	em	uma	oração	onde	 se	apresentam	as	
fadigas,	os	imprevistos,	os	cansaços	e	as	esperanças:	uma	oração	verdadeira,	que	leve	
a	vida	a	Senhor	e	o	Senhor	à	vida.		E	quando	vocês	sirvam	na	celebração	eucarística,	lá	
vocês	 encontrarão	 a	 presença	 de	 Jesus	 que	 se	 entrega	 a	 vocês,	 para	 que	 vocês	 se	
deem	aos	outros”.	

Louvado	seja	Nosso	Senhor	Jesus	Cristo!	

	

	

	


