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Não foram dez os curados?  E os outros nove?  Não  houve quem  voltasse  para dar  glória a  Deus,  senão este 

samaritano?   

 

 

Evangelho:       Lc   17,   11 - 19   -  Vieram  ao seu  encontro ... Jesus  Mestre,  tem  compaixão  de  nós!    

 

 

1.   Itinerário   teológico-catequético   da   viagem   a   Jerusalém .              O   episódio   dos   

dez    

      leprosos   se   encontra   somente   no   evangelho   de   Lucas .    O   evangelista   

continua    

      narrando   a   longa   viagem   de   Jesus   a   Jerusalém (v.11) ,    itinerário   teológico - 

cate- 

      quético   durante   o   qual   as   pessoas   vão   se   posicionando   a   favor   ou   contra  

Jesus. 

 

2.   Jesus   encontra   dez   leprosos .           Passando   entre   a   Samaria   e   a   Galileia,   

Jesus        

      encontra   dez   leprosos,   obrigados   a   morar   fora   do   povoado,    longe   do   

conví-  

      vio   social   (v.12;  cf. Lv 13,46) .    Um   dos   dez   é   samaritano (cf. v.16) .     Judeus   e   

sama- 

      ritanos  cultivavam   ódio   recíproco .   

              MAS   aqui   estão   juntos   e   solidários,   pois   a   desgraça   muitas   vezes   

serve     

              para   unir   as   pessoas,   ainda   que   inimigas.      De   fato,   quando   alguém   

to-    

              ma   consciência   da   própria   exclusão   e   da  exclusão  de  outros,    a   única   

saí- 

               da   é  solidarizar-se   com  os   excluídos.         Difícil   é   aceitar   que   alguém,  

apesar    

             de   conhecer   a   própria   exclusão,   rejeita   os   demais   excluídos ... 

 



3.   Gritar   a   todos   a   sua   desgraça ,   maldição   e   castigo  !?!    

 

       Os   leprosos,  marginalizados   da   sociedade,    

        3.1.-   deviam,   -  segundo   a   Lei ,  -   espantar   e   afastar   as   pessoas   que   

tentassem   se   

                aproximar  deles.   Eram   obrigados   a   gritar   a   todos   a   sua   desgraça,  

mal-   

                dição   e   castigo :  "afastem-se   de   nós,   pois   somos   impuros"  (cf. Lv 13,45).   

  

        3.2.-   A   lepra   era   considerada   castigo   de   Deus .     Os   leprosos,   e   sobretudo   

o    

                samaritano   do   episódio   deste   evangelho,   são   a   síntese   da   

marginalidade   e   

                 da   pobreza   no   tempo   de   Jesus .         Dizia-se   naquele   tempo :   "quem   

possui 

                um   parente   nesse   estado,   chore-o   como   se  chora   um   morto",   pois   

Deus     

                o   castigou,   ele   é   um   excomungado   pelo   céu   e   pela   terra . 

 

4.   Mestre,   tem   compaixão  ...      Os   leprosos   obedecem   à   Lei,   pois   gritam,   

mas   ao   

      mesmo   tempo   a   transgridem    em   nome    da   fé   no   Deus   que   salva   os   

margi- 

      nalizados :   "Jesus,   Mestre,   tem   compaixão   de   nós !" (v.13) .          O   clamor   dos   

que    

      estão   à   margem   da  sociedade   é   um   apelo   à   vida,   mais   que   uma   

denúncia   de    

      sua   miséria . 

 

5.   A   acolhida   de   Jesus .       Jesus   ouve,    acolhe   com   misericórdia,   -   e   

responde   à   

      fé   dos   marginalizados :   "vão   apresentar-se   aos   sacerdotes" (v.14a) .    

 



       5.1.-   Os   sacerdotes   eram   encarregados   de   "dar   alta"  ao   leproso   curado,    

e  de-   

               pois   disso,   ele   e   o   sacerdote   deviam  fazer   um   rito   complicado   e   

miste- 

               rioso   e   oferecer   sacrifícios  (cf. Lv 14,1-32) .   

 

        5.2.-   O   detalhe   é   importante    porque    somente   o   samaritano   volta    para   dar   

glória   

                 a   Deus .          Isso   levanta   A    QUESTÃO    DO    QUE    É    IMPORTANTE :    voltar   e   estar 

                com   Jesus,   aquele   que   cura    e   que   cria   com   os   pobres   e   

marginaliza- 

                dos   nova   história   e   sociedade   de   libertos  e  vivos  (= livres  da  lepra)   ou  

sim-   

                plesmente   permanecer   na   instituição  antiga   e   seguir   os   antigos  ritos,  

am-    

                bos   incapazes   de   curar ?      

 

 

 

 

6.    "Enquanto   caminham ...".     "Enquanto   caminhavam ,   aconteceu   que   ficaram   

curados"  

         (v.14 b) .     A   cura   acontece   "enquanto   caminham".       Este   detalhe   também   é   

im- 

         portante,     pois   se   insere   na   longa   viagem   de   Jesus   a   Jerusalém,   onde   

será    

         morto   e   ressuscitará .       De  fato,   Jesus   diz   ao   samaritano :  "levante-se   e   

vá"    

         (v.19).     Este   imperativo (anastás,  em  grego)  recorda  a  ressurreição  (anástasis)  

de  Jesus. 

 

7.   Por   que   só   o   samaritano   voltou ?         Somente   o   samaritano,   -  ao   perceber   

que   



      estava  curado, -    voltou   dando   glória   a   Deus   em   alta   voz ;   jogou-se   no   

chão,     

      aos   pés   de   Jesus,   e   lhe   agradeceu  (vv.15-16) .      

 

      7.1.-  No   evangelho   de   Lucas,     a   expressão    "dar   glória   a   Deus"    é   

característica     

              dos   pobres   e   oprimidos    que   Jesus   encontra   em   seu   caminho,    

libertando- 

              os   da   marginalidade  ( cf. 2,20:  os  pastores;  5,25:  o  paralítico;  13,13:  a  mulher  

encurvada;    

                 18,43:  o  cego  de  Jericó;   23,47:  o  oficial  romano ) . 

 

       7.2.-  Isso   nos   ajuda   a   perceber    a   quem   se   dirige    a   boa   notícia    da   

libertação  ;    

               mostra-nos   que   Deus   se   alia   aos   que   foram   postos   à   margem   da   

socie- 

               dade ;   evidencia-nos   que   os   marginalizados   são   os   únicos   a   

reconhecer   a   

               presença   de   Deus   na   história,  criando  com  os  empobrecidos  nova  

sociedade. 

                     

       7.3.-  Dar   glória   a   Deus   não   é   oferecer   sacrifícios ,   e   sim   reconhecer   que   em  

Je- 

               sus   Deus   está   libertando   os   marginalizados .       E   colocar-se   a   caminho   

com   

              Jesus   é   a   melhor   forma   de   compromisso   dos   cristãos . 

 

8.   Dez   foram   curados ...   mas   um   só   foi   salvo !    Jesus   veio   para   restaurar   e   

salvar     

      os   marginalizados.    O  episódio   fala   de   dez   leprosos   curados,   mas   só   um   

de- 

      les   foi   salvo :   "sua   fé   o   salvou"  (v.19) .         Também   essa   expressão   é   cara   

ao    



      evangelista,    mostrando   de   quem   Jesus   é   aliado.       De  fato,   essas   

mesmas   pa-    

      lavras   são   dirigidas   à   pecadora   na   casa   de   Simão  ( cf. 7,50 ) ,   à   mulher   que   

so-   

      fria   de   hemorragia  ( cf. 8,48 )   e   ao   cego   de   Jericó  ( cf. 18,42 ) . 

 

9.   Um   verdadeiro   caminho   da   fé :    a   fé   nasce   do   clamor .          O   episódio   dos   

dez   

      leprosos    é    um   verdadeiro   caminho    da    fé,   um   itinerário   catequético   

para   os   

      cristãos   de   hoje .    

   

      A   fé :     -  nasce   do   clamor,   na   esperança   em   Jesus   libertador :   "Jesus , 

Mestre,         

                           tem   compaixão   de   nós" ;     

                       -  ela   se   concretiza   "a   caminho",   na   obediência   à   palavra   de   

Jesus ;   

                       -  e   se   traduz   em   gratidão :    "...  voltou   dando   glória   a   Deus   em   

al-   

                           ta   voz ;   jogou-se   no   chão ,   aos   pés   de   Jesus ,   e   lhe   

agradeceu". 

 

 

1ª.  Leitura:      2Rs    5,  14 - 17        Não  há  outro  Deus  em  toda  a  terra,  senão  o  Deus  de  

Israel!   

 

 

10.   O   rapto   de   uma   israelita   gera   vida .    O   século  IX  a.C.   se   caracterizou   em   

Is- 

        rael,   pela   indiferença   para   com   Javé,   o   Deus   da   vida .        Nesse   tempo,   

as    

        relações   internacionais   entre   Israel   e   os   sírios  ( arameus )   eram   tensas .    

O   po-   



        vo   de   Deus    devia   enfrentar   as   contínuas   incursões   dos   sírios    em   seus   

ter- 

        ritórios .              Numa   dessas   incursões   raptaram   uma   jovem   israelita,   

posta   a   

        serviço   de   Naamã,   general   sírio   que   sofria   de   uma   doença   de   pele,    

classi-   

        ficada   como   lepra .         Por   sugestão   da   escrava   israelita,    Naamã    chega   

à    

        presença   do   homem   de   Deus,   o   profeta   Eliseu ,   a   fim   de   ser   por   ele   

cu-    

        rado   de   sua   enfermidade . 

 

 

 

11.   O  "caminho   da   fé"   de   Naamã .      O   conjunto   do   episódio   mostra   o   

"caminho    

        da   fé"   de   Naamã ,    marcado   pela   humildade,    até   chegar   ao   

reconhecimento    

        de   que   o   Deus   verdadeiro   está   presente   na   terra   de   Israel .   

      

        De   fato,    o   general   chega   à   conclusão   de   que :    

                                             -   o   rei   de   Israel   não   pode   salvá-lo  (v.6) ,    

                                             -   nem   os   famosos   rios   de   Damasco  (v.12) ,   

                                             -   nem   os   ritos   espetaculares  (v.11) ,   

                                             -   mas   somente   um   profeta   que   há   em   Israel  (vv.8-9) .    

  

          Eliseu ,   por   sua   vez ,    dá   ordens   ao   general   por   meio   do   seu   servo 

(v.10)   e    

          a   ordem   consiste   em    descer    e    se   lavar   sete   vezes   no   

"insignificante"   rio    

          Jordão  (v.14). 

 



12.   O   desfecho   da   caminhada   de   Naamã .    

        O   texto   de   hoje   é   o   desfecho   desse   episódio :   

                     -   a   cura   do   general  (v.14) ,   

                     -   o   reconhecimento   de   que   "não   há   outro   Deus   em   toda   a   

terra   

                         a   não   ser   em   Israel"  (v.15a) ,    

                     -   a   tentativa   de   "pagar   a   graça"  (vv.15b-16)    

                         -    e   a   resolução  de  Naamã   em   levar   para  seu  país   um  pouco  de   

terra,                  

                         sobre   a   qual   irá   oferecer   sacrifícios   ao   Senhor   em   terra   pagã  
(v.17). 

 

13.   Conclusões .     Desse   episódio   podemos   tirar   algumas   conclusões . 

 

         13.1.-   1ª. conclusão :   o   profeta,   homem   de   Deus,   cura   um   pagão   e  

demonstra    

                                             que    está    a    serviço    do    Deus    da    vida    para    todos .    

                   A  1ª. conclusão   diz   respeito   à   função   do    profeta,   homem   de   Deus 

,    e     

                   de   sua   fama   internacional:   curando   um   pagão   ele   demonstra   que   

está       

                   a   serviço   do   Deus   doador   de   vida   para   todos .          Se   Israel   é   

indi- 

                   ferente   com   seu   Deus,   este   busca    no   meio   dos   "perdidos"   ( os   

pagãos )     

                       quem   o   reconheça   como    Deus   único ,   absoluto   e   salvador . 

 

          13.2.-  2ª.  conclusão :   o  Deus   da   gratuidade.    O  Deus   de  Israel   não   aceita   

ser    

                                             pago   pelos  benefícios   que  gratuitamente  oferece  às  

pessoas.          

                    Isso   se   torna   claro    a   partir   do   momento    em    que    Eliseu    

recusa    o    



                    presente   de   Naamã .        O   Deus   de   Israel   e   seus   servos,   os   

profetas ,   

                    instauram   no   mundo   novo   tipo   de   relações :   

                    -  entre  as  pessoas :  as   relações   devem  ser   de   serviço   e   de   

gratuidade;   

                    -  entre  as  pessoas  e  Deus :   as   relações   devem   ser   de   

reconhecimento  e   

                       confiança  plena . 

 

          13.3.-   3ª. conclusão :   o   verdadeiro   Deus   habita   nossa   terra.    Finalmente,   

temos      

                                             a   conclusão   que   parece   dominar    os   versículos   desta   

lei- 

                    tura :   o   verdadeiro   Deus   habita   nossa   terra .      Para   Naamã,   Javé  

mo-   

                    rava   somente   em   Israel.     É  por  isso   que   pede   a   Eliseu   a   quantia   

de    

                    terra   que   duas   jumentas   suportam   carregar.   No   seu   país   irá   criar  

uma   

                    espécie   de   "ilha"  da   terra   prometida,   e   sobre   ela   oferecerá   

holocaustos 

                    e   sacrifícios   a   Javé,   o   Deus   que   o   curou .  

 

14.   Deus   plantou   sua   morada   no   meio   de   nós   ...    "e   habitou   entre   nós !"      

Naamã   

        não   chegou   a   perceber    que    o   Deus    da    Vida    habita    todas    as    terras    

do   

        mundo   inteiro.    

        Com   Jesus   e   em   Jesus,   ficamos  sabendo   que   Deus   armou   sua   tenda   no   

mun- 

 

 

 



         do   para    morar    conosco  ...    e    o   esforço   dos   "homens   de   Deus"   é   fazer   

com    

        que   a  vida   se   estenda   a   todos .   Se   o   Deus   da   Vida   acabou   sendo   

"ilhado"    

        nalgum  lugar   do   nosso   planeta,    ou    até   expulso   dele,     é    porque   as   

pessoas    

        continuam  oferecendo   sacrifícios   aos   ídolos   que   geram   escravidão   e   

morte . 

 

 

2ª.  Leitura:      2Tm    2,  8 - 13            Se   com   ELE   morremos,   com   ELE   viveremos !   

 

15.   Fiéis   à   prática   de   Jesus .        A  segunda   carta   de   Paulo   pode   ser   chamada   

de   

        "testamento   de   Paulo".    Escrevendo   a   seu   filho   na   fé,   o   Apóstolo   lhe   

mos-    

        tra    os   motivos   pelos  quais   os   cristãos   são   chamados   à   resistência ,   fiéis   

à    

        prática   de   Jesus .         De  fato,   os   versículos   de   hoje   estão   estreitamente   

uni-    

        dos   ao   que  precede  (2,1-7),   onde   o   cristão   é   comparado   ao   soldado,   ao   

atleta    

        e    ao   agricultor .    

 

16.   Por   que   o   cristão   resiste ?      Porque    ALGUÉM ,    antes    dele ,    resistiu    e    

venceu :   

        "Lembre-se   de   Jesus   Cristo ,   -   ressuscitado   dentre   os   mortos ,  -    da   

descen- 

        dência   de   Davi ,   segundo   o   meu   evangelho" (v.8) .     

  

         16.1.  Paulo    entende    a    vida    de    Jesus   como   uma   luta   constante   para    

criar    

                 um   mundo   novo.      A   morte   foi   incapaz   de   impedir   a   vitória   da   

vida ,   



                 pois   Jesus   ressuscitou .     

 

         16.2.  Jesus   ressuscitou !        ESSA    É    A    BOA    NOTÍCIA   que   ele   sempre   anunciou,   

so-   

                 frendo    agora,   no   fim   de   sua   caminhada,   os   mesmos   conflitos   

enfrenta- 

                 dos   por   Jesus :   "por   isso   eu   sofro,   até   às   algemas,  como  um  

malfeitor"  

                 (v.9a) . 

 

17.   Paulo    está    acorrentado ,    mas    não    a    Palavra    de    Deus  (v.9b) .    Escrevendo   

aos   

        filipenses,   já   havia  expressado   a   mesma   idéia,   falando   a   respeito   dos   

que  se    

        animaram   no   anúncio   de   Cristo   depois   que   ele   fora   preso :   

 

                                "outros   não   anunciam   com   sinceridade ,     mas     por   

competição ,   

                                  pensando   que   vão   aumentar  os  meus  sofrimentos   enquanto   

estou   

                                  na   prisão .   Mas   que   importância   tem   isso :   com   boas   ou   

más   

                                  intenções,   o    que    interessa    é    que    Cristo    está   sendo   

anunciado ,    

                                  e   eu   fico  contente  com  isso  e   continuarei  a  alegrar-me" (Fl 1,17-

18).   

 

                                        Não   é   a   prisão   de   um   líder,    as   intimidações    ou   o   

silên-    

                                        cio   a   ele   imposto    que   irão   impedir   o   processo   de   

liberta-        

                                        cão .   A  palavra   é   livre  ...   Aprisionam-se   pessoas,   não   seus   

ideais  ! 

 



18.   Estar   com   Cristo   =   ser   cristão .        Os   versículos  11-13    mostram   as   

convicções    

        que   Paulo   adquiriu   ao   longo   da   vida .    

        Estar   com   Cristo,    ou   seja,   ser   cristão,    é    perseverar,     morrer,     viver    e    

reinar : 

                                              "Se   com   ele    morremos,    com   ele    viveremos.     Se  com   

ele    

                                           ficamos    firmes,     com    ele     reinaremos.         Se   nós   o   

ne- 

                                           gamos,    também    ele    nos    negará.      Se   lhe   somos   

infiéis,     

                                           ele   permanece   fiel,   pois   não   pode   negar-se   a  si  

mesmo". 

 

19.   O   caminho   do   cristão   =   compromisso   com   o   projeto   de   Deus .    Esses   

versículos   

        pertencem   provavelmente   a   um   dos   "cantos  de  resistência"   dos   

primeiros  cris- 

        tãos .          Paulo   os   aproveitou   para   fazer   suas   as   certezas   de   muitos   

irmãos,    

        pois  ele   próprio   experimentou   e   continuará   experimentando   tudo   isso,   

enquan- 

        to   viver . 

 

 

 

               Para   o   cristão    só   há   um   caminho,    o    do    compromisso    permanente    com    

o     

               projeto  de   Deus ,   procurando   ser   fiel   até   o   fim,   como   Jesus   foi   fiel   ao   

Pai .   

             

                                      Jesus   só   nos   negará   se   nós   o   tivermos   negado,   ou   seja,    

se   



                                      tivermos  escolhido   um   caminho   que   não   seja   o   daquele   

que,  

                                      -  por   nós ,  -   foi   até   a   morte   na   cruz . 

 

R e f l e t i n d o   . . . 

 

1.   Como   Naamã   encontra   o   profeta   Eliseu .             A   história   de   Eliseu   e   Naamã     

      mereceria   mais   carinho   do   que   a   liturgia   lhe   consagra .        De   fato,   o   texto    

      litúrgico    exige    pelo   menos   uma   pequena   introdução   narrativa,     para   pôr   os    

      ouvintes   a   par   do  que   precedeu   a   entrada   de   Naamã   na   água   do   Jordão:     

      como   este   estrangeiro   criou   a   idéia    de   consultar    um    profeta    de   Israel   e,   

      sobretudo,   como    ele    queria    montar    o    espetáculo  (- fazendo   tudo   do   seu   jeito -),    

      levando   ricos   presentes  (2Rs 5,5) . 

 

2.   O   jeito   de   Naamã    e    o   jeito   de   Deus    através   do   profeta .     

 

      2.1.  Naamã   queria   que   Eliseu   o   curasse   por   sua   palavra,   mas  Eliseu  o  man- 

             dou   banhar-se   no   Jordão,    para   que   ficasse   claro    que     não    era    Eliseu   

              quem   curava,    e   sim,    o   Senhor   de   Israel   e   das   águas   do   Jordão . 

 

      2.2.   O   general,   apertado,   aprendeu   a   obedecer .    

 

      2.3.   Veio   a   hora   de   agradecer :     e   novamente,    Naamã    quer   fazer    do   seu    

              jeito    e   oferece   um   presente   digno   de   um   príncipe .          Eliseu    recusa ,    

              pois   quem   agiu   foi   Deus ! 

 

      2.4.   Então   vem   o   comovente   fim   da   história :   curado,   não   só   de   sua   lepra,     

              mas   de   seu   orgulho   de   militar,    Naamã    pede    para    levar    à   Síria    um     

              pouco   de   terra   de   Israel,    para    adorar,   na   Síria,   o   Deus   de   Israel   no    

              seu   próprio   chão . 

              Além   disso,   pede   antecipadamente   perdão   porque,   como   funcionário   real,   



              terá   que   adorar    de   vez   em   quando    o   deus   sírio   Remon  ;    e     Eliseu   

              responde :   "pode   fazer   tranquilamente" ... 

 

3.   Lições   que   interpelam   a   mim   e   a   você .   As  lições  desta  história   são  diversas.       

   

      3.1.   Aparece   a   gratuidade   do   agir   de   Deus  :    nem    presentes,    nem   ordens   o  

             movem,   mas   a   ingênua   confiança   que   se   esconde   por   trás   das   manias 

             militares   de   Naamã .     

      3.2.    A   humildade   do   profeta,   que   só   quer   que   Deus   apareça .    

      3.3.    A   comovente   gratidão   do   sírio .    

      3.4.     A   abertura   de   espírito   do   profeta   quanto  às  obrigações  religiosas  do  sírio .    

             O  fato  de  ele   ser   estrangeiro :   Deus  "não  tinha  obrigações"  para   com   ele . 

 

4.   E   a   história   se   repete ...      Interessante   como   o   evangelho   lembra   esta   histó- 

      ria   sob   vários   aspectos .    

      

      4.1.  Trata-se   de   lepra .     Dez   leprosos   são   curados,   não   imediatamente  ( cf.  Naa- 

               mã) ,   mas   somente   depois   de   ter   mostrado   uma   confiança   inicial,   toman- 

            do   o   caminho   para   se   mostrar   aos   sacerdotes . 

 

      4.2.  Porém,    quanto   ao   tema   da   gratidão,   somos   mais   chocados   que   comovi- 

            dos :   um   só   dos   dez   volta   para   agradecer .     E  por   sinal,   um   estrangei- 

            ro,   um   samaritano  ( cf. Naamã ) .     

                

               4.2.1.   Parece   que   a   graça   de   Deus   é   melhor   acolhida    pelos    estrangei- 

 

 

 

                       ros .   E   é   verdade   mesmo .    Pois   eles   se   sabem   agraciados .    Não   

                       tem   privilégios .    

                



               4.2.2.   As   pessoas   da   casa   acham   que   tudo   o   que   recebem   é    "por   di- 

                        reito"   e   que ,   portanto ,   não   precisam   agradecer .  (...  Somos  bons  cristãos   

                              ...   pertencemos   ao   povo   de   Deus  ...      fomos   escolhidos   por   Deus  ...     somos   da   

                              raça   de   Abraão  ...   somos  o  povo  escolhido  ...   os  profetas  são  da  nossa  raça ... etc).   

                

               4.2.3.    ESQUECEM   QUE   TUDO   É   GRAÇA .      Acham   que   estão   quites   quando   cum- 

                        prem   as   prescrições :  mostrar-se  aos  sacerdotes.   São   absorvidos   por 

                        seu  próprio  sistema .      Por  isso,   se   diz   que   os   piores   cristãos   mo- 

                        ram    o   mais   perto   da   Igreja :    apropriam-se   da   religião   e   esquecem     

                          cem   o   extraordinário   de   tudo   o   que   Deus   faz . 

 

 

5.   Gratuidade   do   agir   de   Deus ,   gratidão   por   tudo  o  que   Deus  faz  :    TUDO   é   GRAÇA.         

      Estes   seriam   os   temas   de   reflexão   para   hoje .        É   o   dia   indicado   para   o      

      belo   Prefácio   Comum  IV :   agradecemos   a   Deus   até   o   dom   de   o   louvar !    

                              

                              Na  verdade  é  justo  e  necessário,  é  nosso  dever  e  salvação  dar-Vos  

graças,   

                              sempre  e  em  todo  lugar,  Senhor,  Pai  Santo ,  Deus  eterno  e  todo-

poderoso .    

                              Ainda  que  nossos  louvores   não  vos  sejam   necessários,  vós   nos   

concedeis   

                              o   dom   de   vos   louvar .    Eles   nada   acrescentam   ao   que   sois,   mas   

nos   

                              aproximam   de   Vós,   por  Jesus  Cristo,  vosso  Filho   e   Senhor  Nosso .     

Por   

                              isso,   as   mulheres   e   os   homens   da   terra,   unidos   a   todas   as   

criaturas,   

                              proclamam   vossa   glória  ...     SANTO,   SANTO,   SANTO ! 

 

6.   A  Oração  do  dia   também   participa   deste   tema :   a   graça   de   Deus   deve   prece- 

       der   e   acompanhar   nosso   agir ;     para   estarmos   atentos    ao   bem   que    "pode- 

      mos"   fazer,   isto  é,   que   Deus   nos   dá   para   fazer,   como   um   dom .    



 

7.    GRAÇA  ...     GRATUIDADE  ...      GRATIDÃO  ...     AGRADECIMENTO  ...   :    é   o   momento   de   

                          ensinar    ou    recordar   ao   povo   o   parentesco,   não   apenas   etimoló- 

                          gico,    mas   vital   destas   palavras . 

                          Em   nossos   dias   de   individualismo   e   de   egocentrismo   exacerbado,                    

                          por   causa   do   mito    do   bem-estar    e    da   idolatria   do   mercado,    a 

                             gratidão   brilha   como   uma   luz   nas   trevas . 

 

 

8.   GRATIDÃO  ...   UMA   PALAVRA   DIFÍCIL   e   CADA   VEZ   MAIS   ESQUECIDA . 

      

      8.1.  A   história   de   Naamã ,   um   general  sírio,   curado   da   lepra   por   um   profeta 

            israelita,   Eliseu,   mostra   um   modo   simples   de   gratidão:   levar   para   a   Síria, 

            nos  seus  jumentos,   uns   sacos   de   terra  de  Israel   para   adorar   o   Deus   de   

            Israel   no   seu   próprio   chão .     

       

      8.2.  O   evangelho,   em   contraste   com   este   exemplo   de   singela   gratidão,  torna- 

              se   um   caso   grave   de   ingratidão,   pois   narra   a   história   dos   dez   leprosos 

             curados,   dos   quais   só   um   volta   para   agradecer  :    ...    E   esse   por   sinal    

             era   um   estrangeiro   ( também   como   o   general   sírio ),    e   pior   ainda,   um   sama-    

             ritano,   inimigo   do   povo   judeu  ... 

       

      8.3.  A   gratidão   é   uma   flor   rara .    Brota,   frágil   e   efêmera ,  ...    só   em   algumas    

            datas   do   ano  ( natal,   páscoa ... )    mas    desaparece   durante   o   resto   do   ano .     

            Quase    ninguém    agradece   pelos   dons   que   recebe   continua   e   diuturnamente, 

              dia   após   dia :    a   vida,   o   ar   que   respira,   o   coração   que   bate,   o   cérebro   

que  

              pensa,   os   olhos   que   vêem,   o   sabor   dos   alimento,  o   perfume   das   flores,   o  

sol,    

              a   chuva,    a   água,   o   horizonte,    o   por  do  sol,   a   aurora,  a    lua,   as   estrelas,   

as    

              flores,   a   brisa,   a   sombra ,  ... 



 

 

 

 

 

9.   Oração  de  Ação  de  Graças .    As  antigas  oração  estão  cheias  de  ação  de  graças .   

       

       9.1.   O   próprio   termo    EUCARISTIA ,   que    indica    a   principal   celebração   cristão   

               significa   "AÇÃO   DE   GRAÇAS".           Você   se   lembra   disso   ou   vai   à   "Missa"    

               para   fazer   "um   monte   de   pedidos"   ou   para   uma   missa   de   sétimo   dia ? 

                Reunimo-nos   para    "pagar   graças"    ou    "pedir   graças",   ou  ...    para    celebrar    

                  o    Deus    que    dá    gratuitamente    a    vida    para    todos ?    

           

               Nossa   "Missa"   mereceria    se   transformar   em   celebração   da    EUCARISTIA ,     

               da   AÇÃO    DE    GRAÇAS     pelo   AMOR   de   Deus     manifestado    em    seu    Filho    

               Jesus   Cristo    com   sua   entrega   até   à   morte   ( não   acha ? ) . 

               EUCARISTIA   em   que    celebramos   o   MEMORIAL   da   morte   e   ressurreição,   da   

               vitória   de   Cristo   ( e   nossa   também ! ) .         Se   com   ELE   morremos,   com   ELE    

               viveremos .     Se   com   ELE   ficamos   firmes ,   com   ELE   reinaremos . 

      

        9.2 .   Hoje   em   dia,   quando   se   faz   uma   ação   de   graças   partilhada,   a   maio- 

                ria   das   pessoas   não   consegue   formular   um   agradecimento  ...      E   mes- 

                mo   quando   se   agradece   se   junta   no   meio   um   pedido .         Algo   a   se   

                aprender   com   Naamã    ou   com   o   leproso   samaritano . 

        

        9.3.     E   também   falta-nos   um   costume  (altamente   saudável   e   necessário ! )  de   quan-  

                do   se   termina   o   ano   litúrgico,    alguém   se   lembre   de   fazer   uma   cele- 

                bração   especial   e   profunda    de    GRATIDÃO     E    AGRADECIMENTO   a   DEUS     por    

                todos   os   dons,   dádivas   e   graças   recebidas   durante   o   ano .   

 

                    Que   tal   planejar   uma   celebração   assim   na   sua   comunidade ?   Talvez                 



                não   fosse    um    ato    semelhante    ao    do   samaritano   leproso   que   voltou    

                para   agradecer ?         E   até    chego    a    pensar    que   Jesus   Cristo    talvez    

                perguntaria   por   quê   sua   comunidade   se   esqueceu   de   tantas   graças    e    

                não   voltou   para   agradecer ? 

 

 

10.   Mentalidade   da   nossa   época ,   ou   ...    Se   fosse   apenas   o   costume   de   pedir,   

        não   seria   grave .   Pedir   com   simplicidade   é   o   outro   lado   da   gratidão .    

        

        10.1.  Mas   as   manias   de   pedir   sem   agradecer   reflete   a   mentalidade   de  nos-   

                so   ambiente :   sempre   querer   levar   vantagem .       Será   por   causa   das   di-   

                ficuldades   da   vida :     mas    os   que    têm    a    vida    mais    folgada   é   que    

                mais   pedem   sem   agradecer ...    

 

         10.2.   Falta,   talvez,   motivação    para    se   dirigir    em    simples   agradecimento    a     

                 AQUELE    que    é    a    fonte    de    todos    os    bens ?           Talvez   não   seja     

                 apenas   a   gratidão   que   desapareceu .     Receio   que   Deus   mesmo   tenha    

                 sumido   dos   corações .        

 

11.   Também   às   comunidades   vai   um   recado .        Não   só   as   pessoas   individuais,    

        mas   também   as   comunidades   eclesiais   devem   precaver-se   desse   perigo .   

  

        11.1.  Lutar   pelo   amor-com-justiça     é    bom    e    necessário ,    mas    a   luta   deve    

                estar   inspirada   pela   visão   alegre   e   alentadora   do   bem    que   Deus   dis- 

                põe   para   todos,   e   não   pela   insatisfação   e   frustração . 

 

        11.2.  Um   espírito   de   gratidão   pelo   que   já  se  recebeu,   em   termos   de   solida- 

                riedade   e   fraternidade,   é   o   melhor   remédio   para   que   a   luta   não   faça    

                azedar   as   pessoas .   

 

        11.3.  Então,   a   desgraça   que   se   vive   não   abafará   a   gratidão ;     será   apenas   



                um   desafio   a   mais   para  que   tudo   o   que   fizermos   seja   uma   ação   de          

                graças   a   Deus ,   conforme   a   palavra   de   Paulo . 

 

 

 

        11.4.  E   é   bom   relevar   que   Paulo   confia   a   Timóteo,   seu   cooperador,   o   seu   

                "evangelho",     o   anúncio    da    ressurreição    de    Cristo  ( Cristo  vive ! ) ,    que   

                garante    também    nossa    ressurreição    se    ficarmos   firmes    na   fé   nesta    

                 palavra .   

                Se   morrermos   com   Cristo,   vivermos ;   se   formos   firmes,   reinaremos  com   

                ELE ;   se  o  renegarmos,   ELE  nos  renegará ;   -   e   por   fim  (quebrando  os  parale- 

                    lismos)    -   se   formos   infiéis,   ELE   será  ...  fiel .    À   nossa   infidelidade,  Deus     

                responde   com   sua   fidelidade,   pois   não   pode   negar   seu   próprio   ser!   

                                                                Esta    2ª. leitura  é  rica  demais    e   serve   muito   bem    

                                                                       como  belo  texto  de  meditação,  depois  da  

comunhão. 

 

 

12.   Perguntas    que,   talvez,   se    possam    acrescentar .   

 

        12.1.   Naamã   levou   um   pedacinho   de   chão  (duas  mulas  de  terra)    para    sua    pá-   

                 tria .       Nossas   comunidades   deveriam   ( ou  não? )   ser   um   pedacinho   de    

                 chão    onde   se    adora    o    Deus    verdadeiro ,    aquele    que    dá    a    vida   

                 igualmente   para   todos ?         Mas   isso   só   acontece   quando   as   pessoas   

                 são   "homens   de   Deus"   e   "mulheres   de   Deus"    e    criam    entre   si    rela- 

                   ções   de   gratuidade .     Podemos   dizer   que   isso   acontece   em   nossa   co-    

                 munidade ? 

 

        12.2.   O   caminho   da   fé  ( tanto  o  de  Naamã  como  o  dos  leprosos )   nos   leva   a   repen-    

                   sar   o   nosso   caminho   de   fé .    Lucas   no-lo   recorda .   Ele   nasce   do   cla- 

                  mor   dos   empobrecidos,   na   esperança   do   "Deus   libertador".      Ele   põe- 



                  nos   a   caminho   com   Jesus,   confiantes   em   sua   palavra ...     e    se    tra- 

                  duz   na   gratidão .      O   que   significa,   portanto,   viver   nossa   fé   no   meio    

                  dos   inúmeros   marginalizados   do   nosso  país   ( ...   e   do   nosso   bairro )? 

 

        12.3.   "Lembra-te   de   Jesus   Cristo  ...    por   ele   estou   sofrendo  ...    preso    e   al- 

                 gemado  ...   como   malfeitor".    São   firmes   e   profundas   as   convicções   de    

                 Paulo,   não   acha ?      E  as   nossas   ( as   minhas   e   as   suas ! )   convicções   de    

                 fé,   como   andam ?  ...       E   certamente   ainda   não   chegamos   a   ser   per- 

                 seguidos  ...               Simplesmente   nos   perguntamos   como   tais   convicções      

                 atingem  (ou  não)   o   profundo   da   nossa   vida   diária   de   pequenas   contra-                      

                 riedades   e   contratempos . 

 

 

13.   Com   o   salmo   66   queremos   louvar   o   DEUS   DA   VIDA . 

 

         Aclamai   o   Senhor   Deus,   ó   terra   inteira, 

         Cantai   salmos   a   seu   nome   glorioso, 

         Dai   glória   ao   seu   louvor .   

         Dizei  a   Deus :   "quão   terríveis   são   tuas   obras !"  (1-2) 

 

                             Nações,   glorificai   ao   nosso   Deus, 

                             Anunciai   em   alta   voz   o   seu   louvor ! 

                             É   ELE   quem   dá   vida   à   nossa   vida 

                             E   não   permite   que   vacilem   nossos   pés . (8-9) 

 

                                                 Bendito   seja   o   Senhor   que   me   escutou, 

                                                 Não   rejeitou   minha   oração   e   meu   clamor, 

                                                 Nem   afastou   de   mim   o   seu   amor !   (19-20) 
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