
REFLEXÃO  BÍBLICA          -        30º.   DOMINGO    COMUM          -       Ano  C     -     27.10.2019       

                                        Quem   se   eleva   será   humilhado,  e   quem   se   humilha   será   elevado !  

 

 

Evangelho:       Lc   18,   9 - 14      Ó  Deus,  eu  te   agradeço  porque  não  sou  como  os  demais 

... 

 

1.   A   parábola   do   fariseu   e   do   publicano .      O  texto,  - próprio  de  Lucas, -  é   

comumen-      

      te   chamado    "a  parábola   do   fariseu   e   do   publicano".         Contém :   uma   

introdu- 

      ção   do   evangelista,   que   mostra   o   porquê   da   parábola  (v.9) ;     a   parábola  
(vv.10- 

         13)   e   a   conclusão   de   Jesus  (v.14). 

 

2.   Veremos :      a.   Jesus  desmascara   a   falsa  religião     -   v. 9 

                            b.   Ninguém   se   justifica  diante  de   Deus     -   vv. 10-13 

                            c.   O   pecador   encontra   a   misericórdia  divina     -   v. 14 

 

               a.   Jesus   desmascara   a   falsa   religião     -   v. 9 

 

3.   A   parábola   tem    duas   finalidades :   

            -   desmascarar   a   falsa   religião   de   alguns    que,   -  convencidos   de   serem   

justos,  -              

                desprezavam   os   outros ;    

            -   e   ensinar   aos   discípulos   o   autêntico   relacionamento   com   Deus . 

 

4.  Os   fariseus   -  convencidos   de   serem   justos  -   são   amigos   do   dinheiro .     Os   

conven- 

      cidos   de   serem   justos   se   identificam   com   os   fariseus,   cujo   

comportamento  foi   

      muitas   vezes   condenado   por   Jesus .          Em   Lucas,   (-  e   somente   nele  -  cf. 

16,14 -) ,     



      os   fariseus  (palavra  que  significa  "separados")   são   chamados   de   "amigos   do   

dinheiro" .    

 

5.   Quem   são   os   fariseus .   

      Os   fariseus   são   os   que   mantêm   e   defendem,   (com   a   ideologia  e  com   as   

pa-    

      lavras,   com  relações  de  interesses (14,12-14)   e   com  a  religião do  puro  e  

impuro (11,41)      

      o   sistema   desigual   e   excludente   das   cidades,   fundado   na   concentração .      

      Os   fariseus   opõem-se   a  Jesus   e   sua   prática,   claramente   favoráveis   à   

partilha    e       

      à   eliminação   da   religião   do   "puro  x  impuro"  (- veja   por   exemplo,  15,1-2 -) . 

 

 

               b.   Ninguém   se   justifica  diante   de   Deus     -   vv. 10-13 

 

6.   Dois   vão   rezar  ...        A   parábola   contrapõe   dois   modos   de   ser,   um   fariseu    

e     

      um   publicano,    que   vão   ao  Templo  para   rezar  (v.10) .               Ambos   buscam   

entrar   

      em   comunhão   com   Deus   mediante   a   oração .       Entre   os   dois   há   um   

contraste   

      muito   forte,   seja   quanto   ao   comportamento,   seja   quanto   à   idéia   de   

religião   e    

      oração .         Também   a   idéia   de   Deus    que   cada   um   deles   possui   é   

diferente :    

      uma   é   falsa   e   a   outra   verdadeira . 

 

7.   Deus   que   vê   o   interior  ...          À   primeira   vista,   tem-se   a   impressão   de   

que   o   

      fariseu   esteja   certo   e   o   publicano   errado .    Mas   a   decisão   cabe   a   Jesus 

.    É   



      ele   -  que   conhece   o   íntimo   das   pessoas  -   quem   irá   decidir .     O   fariseu   

não   pode    

      ser   juiz   do   publicano .       

       

      7.1.-  Os   fariseus   se   consideravam   justos   perante   Deus .     Acreditavam-se   

autênti- 

              cos   e   puros .       A   própria   palavra   fariseu  ( = separado )   denota   a   

consciência    

              que   tinham   e   o   rigor   por   eles   usado   na   observância   e   aplicação   da   

Lei     

              de   Moisés .        Desprezavam   os   que   não   conheciam   a   Lei   e   os   que   

não    

              fossem   -  como   eles  -   escrupulosos   em   observá-la   nas   minúcias .     

Julgavam- 

              se   aqueles   que   aplicavam   autenticamente   a   Lei . 

 

 

 

        7.2.-  O   fariseu   da   parábola   denota   a   consciência    e   a   escrupulosidade   do   

mo-  

               vimento   ao   qual   pertence .        Tem   consciência   de   não   ser   como   o   

resto    

               das   pessoas,   e   por   isso   se   dirige   a   Deus   com   altivez,   rezando   em   

voz    

               alta,   de   pé,   enumerando   suas   qualidades .     

 

8.   As  "ditas"  qualidades .         Essas   "qualidades"   se   caracterizam   por   não   ser   

como     

      os   demais   e   pelo   fazer   escrupulosamente   mais   do   que    a   Lei   exigia .      

 

       8.1.-  Ele   não   é   como   os   outros .   E   passa   a   catalogar   os   pecados   que   

evita :   



               os   outros   são   ladrões,   injustos  e  adúlteros .    Esses   três   pecados   

sintetizam 

               a   transgressão   do   decálogo   em   relação   ao   próximo :    não   roube,    não   

co-   

                meta   adultério,   etc. . 

 

       8.2.-  A   seguir,   enumera   o   que   faz   escrupulosamente.   Jejua   duas   vezes   

por  se- 

                mana   (- a   Lei   prescrevia   um   só   jejum   por   ano ,   no   dia   da   reconciliação -

) .     Ele   é    

                incrivelmente   generoso,   indo   muito   além   do   prescrito,   provavelmente  

jeju-   

                ando   em   representação-substituição   pelos   pecados   do   povo     ( -  é ,   

como   se   

                   dizia,   uma   "alma   reparadora" -) .          Além   disso,   paga   o   dízimo   de   

todos   os    

                seus   rendimentos,   inclusive   dos   que   fossem   isentos   de   taxas   

dizimais .  

    

        8.3. -   Trata-se,   pois,   de   fariseu   exemplar,   íntegro   em   relação   ao   próximo   

e    a   

                Deus .    Contudo,   seu   erro   consiste   em   se   julgar,   -  por   causa   disso, -   

merece- 

                  dor   da  benevolência  divina.     Deus   estaria   sendo   obrigado   a   reconhecê-lo   

justo !!! 

 

9.   O   publicano   é   o   oposto   do   fariseu .      Sendo   cobradores   de   impostos,   os   

publi- 

      canos   eram,   - e   com   razão, -    acusados   de   extorsão   e   corrupção .             

Por   isso    

      tornaram-se   impopulares,   odiados   como   pessoas   de   moral   pervertida .    

Enquanto   

      exatores   de   taxas   eram   agentes   do   governo   imperialista   e   ganancioso   

dos   ro-   



       manos.    Colaboracionistas   com   os   opressores,   via-se   neles   a   encarnação   do   

pecado.  

 

       Havia   pelo   menos   duas   classes   de   cobradores   de   impostos :   os   chefes  (-  
como    

         Zaqueu ,  cf. 19,1-10 -)   e   os   subordinados .   Os   chefes   praticavam   a   extorsão   

sobre   

       seus   comandados,   e   estes   exploravam   o   povo .        Os   chefes   eram   ricos ;    

os   

       subordinados,   remediados .       Ambas   as   classes,   malvistas,   por   serem   

colabora- 

       doras   do   imperialismo   romano . 

 

10.   Um   publicano   arrependido .     A  atitude   do   publicano   diante   de   Deus   

contrasta 

        frontalmente   com   a   do   fariseu   soberbo .          Reconhece-se    pecador,    não   

tem   

        coragem   de   levantar   os   olhos,   bate   no   peito   e   pede   piedade  (v.13) . 

 

 

               c.     O   pecador   encontra   a   misericórdia   divina     -   v. 14 

 

11.   A   conclusão   de   Jesus   subverte   nossa   mentalidade .       A   conclusão   de   Jesus   (-  

co- 

          nhecedor   do   íntimo   do   coração -)    mostra   que   o   pecador   voltou    para    casa    

perdoado   

        ( =  justificado )   e   não   o   fariseu,   que   se   propunha    como   modelo   de   

piedade   a   

        ser   imitado  (v.14) .    

        Os  fariseus   se   julgavam   os   primeiros   ( ou   seja ,   os   únicos,   os   "separados")   a   

serem   

        recompensados   por   sua   religiosidade   e   escrupulosidade    em   cumprir   os   

míni- 



        mos   detalhes   da   Lei .          E   julgavam   os   publicanos    como   os   últimos   (ou  

seja ,  

          os  excluídos ),   para   os   quais   não   havia   esperança  nem  salvação. 

        A   conclusão   de   Jesus   subverte   essa   mentalidade :   o   que   se   exalta  ( o  

fariseu )    

         será    humilhado ;      o   que    se    humilha   ( o  publicano )    será    exaltado   por   Deus 

.       

        Como   não   reconhecer   aqui   um   eco   do   Magnificat   de   Maria!  (cf. 1,52). 

 

 

 

12.   Oração   não   autêntica .      Motivos   que   tornam   a   oração   do   fariseu   

inautêntica : 

         

         12.1.-   por   ser   cumpridor   da   Lei   nos   mínimos   detalhes,   ele   crê   que   Deus   

tem    

                    obrigação   de   recompensá-lo ...    Todavia,   Deus   não   se   sente   obrigado,  

por-     

                  que   sua   oração   nada   mais  era   que   pura   exaltação   das   próprias   

quali-   

                  lidades,   e,   que   no  fundo,   acobertava   sua   ganância   de   "amigo  do  

dinheiro"   

                  (16,14) . 

 

         12.2.-  Sua   oração   não   é   autêntica   porque   cria   classes   entre   as   pessoas 
(des- 

                      classifica  o  publicano,   duvidando   que   sua   oração   possa   cancelar   o   

passado   de   injus- 

                      ticas ) .     Além   de   exaltar   a   si   próprio,   cria   a   idéia   de   um   Deus  ( 
feito    

                       à   sua   imagem  e  semelhança – mesquinho ),   incapaz   de   transformar   

totalmente  a     

                   vida   do   pecador . 

 



          12.3.-   Sua   oração   é   inautêntica    porque    não   deixa   margem   para   a   

gratuidade .   

 

                12.3.1.-   Rezar    é    acolher    o   dom    de   Deus,    oferecido   gratuitamente   em   

Jesus .    

                             Este   veio   ao   mundo    não    por   causa   da   "bondade"   dos   

fariseus ,    

                             mas   por   infinita   gratuidade    e   bondade   de   Deus :    somente    

Deus    

                                é   bom,    e    ninguém    mais   ( cf. Mc 10,18 ) .    

  

                 12.3.2.-   Rezar   não   é   uma   troca   de   favores ;   pelo  contrário ,  é   pôr-se   na   

atitude   

                                de   quem   está   disposto   a   entrar   no   mistério   de   Deus .      O   fariseu   

é   

                             autossuficiente,   não   precisa   de   nada,   não   tem   nada   a   pedir,    

jul- 

                             ga-se,   portanto,   perfeito .    ...   Só   para   lembrar   como   deve   rezar   o   

cristão,     

                                   ver   a   oração   do   Pai   Nosso   -  Lc 11,2-4 . 

 

13.   Uma   oração   autêntica .       A   oração   do   publicano   é   autêntica ,   pois :   

 

             -   nasce   da   sua   miséria   e   condição   de   pecador ;    

             -   sabe-se   devedor   a   Deus   e   às   pessoas ;     

             -   reconhece   que ,   -  se   não   houver   um   Deus   misericordioso,  -     seu   caso   

não    

                 tem   solução   nem   salvação ;      

             -   assim    ele    mergulha    no    mistério    de    Deus ,    na    sua    bondade ,    na    

sua    

                 infinita   misericórdia,    no    seu    amor    eterno .           Lança-se,    joga-se   

sem    

                 receio   no   coração   de   Deus,   que   não   quer   a   morte   do   pecador,    mas   

sim 



                  que   se   converta   e   viva   ( cf.  Ez 18,23 ;  Lc 15,7 ;  Jo 8,11 ) . 

 

 

1ª.  Leitura:     Eclo   35,  15b-17 . 20-22a      O  Senhor  é  um  juiz  que  não  faz  distinção  de  

pessoas.   

 

 

14.   Ilusão   do   religioso    "de  sacrifício" .     Um   sábio   do   século   II   a.C.,  -   inspirado  

nos   

          profetas   que  o  precederam ,  -   condena   a   ilusão   dos   que   se   consideram   

religiosos,     

        em   base   aos   sacrifícios   rituais   que   oferecem .      De  fato,   nosso   texto   de  

hoje    

       pertence    a   um   contexto   mais   amplo,    que    fala    da    pretensão    dos    

poderosos    

       em   agradar   a   Deus   mediante   ofertas   desonestas,   adquiridas    à   custa   da   

extorsão 

       dos   pobres .        Oferecer   a   Deus   o   que   foi   roubado   do   pobre   é   oblação   

de    

       zombaria  (cf. 34, 18) . 

 

15.   E   a   doutrina   das   ofertas   a   Deus ?             Isso   põe   em   crise   a   doutrina   da   

lei   

        sobre   as   ofertas   a   serem   feitas   a   Deus .    

        Por   um   lado,   o   autor   é   fervoroso   ritualista   apegado   ao   culto ;     

        por  outro,  preocupa-se  com   a  moralidade   dos   ritos   e  do  que  se  oferece  a  

Deus.   

      

 

 

 

            15.1.   Para  ele,   não   se  pode   ofertar   a   Deus   o   que   é   fruto   de   injustiça   em   

re-    



                      lação   aos   fracos :    roubar   dos   pobres   para   dar   a   Deus   é   como   

imolar 

                    o   filho  ( =  pobre )   na   presença   do   pai  ( = Deus ) .    

 

              15.2.   O   autor   salienta   ainda   que   não   é   a   abundância   do   que    é    

consagrado 

                        que   irá   agradar   a   Deus .       O   valor   do   que   é   oferecido   depende   

das    

                      disposições   do   coração   de   quem   oferece .          Nós   costumamos   

dizer :     

                      "é   pouco,   mas   é   de   coração !"  ( cf. Sl 51,18-19 ) . 

 

16.   Deus   não   aceita   ofertas   injustas .     Os   primeiros   versículos   ( que  lemos  na  

litur- 

        gia   deste  domingo)   procuram   justificar   porque   Deus   não   aceita   ofertas    

injus- 

        tas :   ele   é   juiz   que   não   faz   distinção   de   pessoas  ( v.12;  cf. Dt 10,17 ) .      Não   

leva        

        em   conta   a   posição   social,   fama   ou   bens .      Não   se   deixa   corromper   

pelos    

        ricos   em   prejuízo   dos   pobres   e   oprimidos  ( v.13 ) .        Na   Bíblia ,   as   figuras   

que    

         mais   se   identificam   com   os   pobres   e   oprimidos   são   o   órfão   e   a   viúva    que,    
em   

          lágrimas,   suplicam   a   Deus   ( v.14 ) . 

 

17.   De   quem   Deus   se   agrada .        Os   versículos   restantes  (16-18)     mostram   de   

quem    

        Deus  se  agrada :   daquele   que   o   serve,   servindo   ao   próximo,   respeitando-o   e   

res-       

         peitando   o   que   lhe   pertence   ( v.16a ) .      

 

         17.1.   A   esse,    sim,    Deus   ouve,    não   em   base   aos   sacrifícios    que   

apresenta ,     



                 mas   porque   confia   plenamente   nele .    Seu   apelo   chegará   até   as   

nuvens,    

                 isto   é ,   chegará   aos   céus,   onde   Deus   habita  ( cf. Sl 68, 35;  104,3 ) .         TAL    É    

A   

                          ORAÇÃO    QUE    AGRADA    A    DEUS .      E    NÃO    FICARÁ    SEM    RESPOSTA .          Ele   irá   fazer    

                 justiça   aos   justos   e   executar   o   julgamento  ( v.18 ) .  

 

         17.2.   O  pedido   será   satisfeito   porque   o   pobre   não   tenta  "comprar"   o   

Senhor     

                  através   de   ofertas.       Sua   oração   não   é   comércio,   mas   imersão   no   

ser   

                  de   Deus,   que   quer   justiça   e   liberdade   para   todos .      Havendo   

gratuida- 

                  de,   confiança   e   entrega   generosa   nas   mãos   de   Deus,    a    oração    

será     

                  sincera   e   eficaz . 

 

 

2ª.  Leitura:       2Tm  4, 6-8 . 16-18         Combati  o  bom  combate,  completei  a  corrida,  

guardei  a  fé !  

 

 

18.   "Já   estou   para   ser   oferecido   em   sacrifício" .       Nosso   texto   pertence    ao   

"testa- 

         mento   de   Paulo".    Ele   está   acorrentado,   prestes   a   morrer .     E   aproveita   

pa- 

         ra   fazer   uma   revisão   de   sua   vida,   olhando   para   o   passado   e   para   o   

futu- 

         ro .    Para   ele,   tudo   é   graça   de   Deus .    Chegou   o   momento   de   dar   o   

grande    

         testemunho .      Seu   sangue   a   ser   derramado,    ele   o   compara   ao   

sacrifício   de   

         valor   expiatório :   "já   estou   para   ser   oferecido   em   sacrifício"  (v.6a) .     

 



19.   Paulo   derrama   seu   sangue   pela   evangelização .       Nos   sacrifícios   judaicos,   a   

li- 

        bação   de   vinho,   água   ou   óleo    era   derramada   sobre   a   vítima  ( Ex 29,40;  Nm 

28,7 ).           

          O   sangue   que   Paulo   irá   derramar   fará   aumentar   e   incrementar   a   

evangelização .     

                A   partida   do   apóstolo   é   descrita   como   "soltar   as   velas"  (como   nos   

navios    

          daquele   tempo) ,   partir   para   nova   e   definitiva   aventura .    Para   ele,   a   

morte   não     

         é   o   fim,   mas   o   início   da   nova   viagem .       É   o   último   gesto   de   auto-

entrega ,    

         a   porta   de   entrada   para   a   meta   definitiva .   

 

20.   Olhando   para   o   passado.    Paulo   tem   consciência   de   ter   cumprido   sua   

missão     

        de   modo  exemplar,   com   garra   e   constância,   como   o   soldado   que   lutou  

com    

        risco   e   seriedade :  "combati   o   bom   combate"  ( imagem  militar ),  e   como   o  

atleta   

 

 

  

        que   corre   no   estádio   e   vence   o   desafio :   "terminei   minha   carreira"     

mas   o    

        fundamental   para   ele   é   ter   corrido   em   vista   da   evangelização,   
conservando   a    

         fé  (v.7). 

 

21.   Olhando   para   o   futuro.   Paulo   tem   esperança   de   receber   a   coroa   da   

justiça.     

        Também   aqui   ele   faz   uso   de   imagens   próprias   das   lutas   e   disputas   

esporti- 



         vas   do   tempo .    Assim    como    o    atleta    vitorioso    recebia    a    coroa    da    

vitória ,    

         Paulo   receberá   a   coroa   da   justiça,    que    é    símbolo   da   imortalidade,   

da   vi- 

         tória,   da   alegria   e   honra   que   Deus,   justo   juiz,   conferirá   a   ele   e   a   

todos    

         os   que   esperam   e   lutam   com   amor,   para   que   ele   seja   conhecido   (cf. 

v.8) . 

 

22.   A   paixão   de   Paulo   é   o   prolongamento   da   paixão   de   Jesus  .      A   seguir,   

Paulo   

        relata   os   últimos  acontecimentos   de   sua   vida   diante   do   tribunal .      Com   

ele   

        acontece   a   mesma   coisa   que   aconteceu   com   Jesus :  "todos   me   

abandonaram"   

         (cf.  Mt 26,31).           CONTUDO,   Paulo   não   se   lamenta   por   causa   disso,   e   pede   

que   

         "não   se   peça   conta   disso   a   eles"  ( v.16; cf. Lc 23,24 :  "Pai,  perdoa-lhes,   não   

sabem   o   

           que  fazem").           O   comparecimento   de   Paulo   diante   do   tribunal   é   

motivo   de    

          testemunho   "para   que   por   mim   a   mensagem   fosse   anunciada   

plenamente   e    

          ouvida   por   todas   as  nações"  (v. 17b;  cf.  Lc  21,13) .               A    paixão    de    Paulo    é    

o    

           prolongamento    da    paixão    de    Jesus    ( cf.  Cl  2,14 :   "completo,   em  minha  

carne,   o  que   

            falta   das   tribulações   de   Cristo") . 

 

23.   Abandonado   por   todos ,   sua   única   esperança   é   Jesus.           O   Apóstolo   não   

tem   

        mais   esperança   de   viver,   embora   sua   sentença   tenha   sido   retardada    

por   um   

         pouco   de   tempo  (v.17c) .          Contudo,   sua   esperança    se   fundamenta    não    

numa    



         salvação   momentânea,   mas   na   intervenção   definitiva   de   Deus,   que   o   levará   

sal-    

        vo   para   o  seu   Reino (v.18a) .           Abandonado   por   todos,    sua   única   

esperança   é    

         Jesus .         E   isso   se   torna   motivo   de   profunda   alegria,   que   o   leva   a   

render 

        graças    e   a   dar   glória  a   Deus   enquanto   viver  (v.18b) . 

 

 

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

 

1.   Deus   não   faz   acepção   de   pessoas .      A   1ª. leitura   (- que   poderia   ser   estendida   um   

        pouco   para   que   aparecesse   seu   sentido -)    fala   que   Deus    não    conhece    acepção  de    

       pessoas   e   faz   justiça   aos   pequenos  ( pobres ,  órfãos,   viúvas,   aflitos ,  necessitados ) .    

       

            Isso   é   dito   em   oposição   à   maneira   dos   poderosos,   que   querem   agradar      

            a   Deus   por   meio   de   sacrifícios   perversos   ( Eclo  35, 14-15 :   "não   tentes   corrom- 

               pê-lo   com   presentes ,   porque   ele   não   os   receberá ,   não    te   apóies    em   sacrifício   injusto,    

               pois   o  Senhor   é   juiz   que   não   faz   acepção   de   pessoas" ) . 

 

2.   Deus  não  se  deixa  comprar !    DEUS   NÃO   SE   DEIXA   COMPRAR    pelas  coisas    que   lhe   

      oferecemos,   pois   não   necessita   de  tudo  isso .   Mas   nos   considera   justos,   ami- 

       gos   dele,   quando   lhe   oferecemos   um   coração   contrito  e   humilde  (Sl  51,18-19 :  "pois    

         tu   não   queres   sacrifício   e   um   holocausto   não   te  agrada .   Sacrifício   a   Deus   é  espírito   contri- 

        to,   coração   contrito   e   esmagado,   ó   Deus,   tu   não   desprezas" ) . 

 

3.   Engana-se  completamente  o  fariseu ...       Neste   sentido,   engana-se   completamente   

      o   fariseu   de   quem   Jesus   fala    no   evangelho :    acha    que    pode    impressionar   

       Deus   com   suas   qualidades   aparentes,   seus   sacrifícios   e   boas   obras   puramente      

       formais,   sem   extirpar   de   seu   coração   o   orgulho   e   o   desprezo   pelos  outros.      

      

       3.1.   A  atitude   contrária   é   que   encontra   ouvidos   junto  a   Deus :  a   humilde   con- 



                  fissão   de   ser   pecador  ( Sl 51, 3 :  "tem   piedade   de   mim,   ó   Deus,   por   teu   amor!  Apaga    

                  minhas   transgressões,   por   tua   grande   compaixão") .      O  publicano,   -  que   reza   de   

              coração   contrito, -   volta   para   casa   justificado . 

 

 

 

        3.2.   Lucas   acrescenta   uma   lição   moral  :    quem   se   enaltece,   será    humilhado ;    

                 quem   se   humilha,   será   enaltecido . 

 

        3.3.   Mais   profunda   ainda   é   a   lição   propriamente   teológica,  repetida   por  Paulo:    

                quem   se   declara   justo   a   si   mesmo   -  como   faziam   os   fariseus,   convencidos        

                 de   que   a   observância   da   Lei   lhes   dava  "direitos"  perante   Deus -  já   não   

pode    

                 ser   declarado   justo   por   Deus ;    e   isso  é  grave,   porque   diante   de   Deus,    

                todos   ficamos   devendo ;  (cf. Sl  51,7 :  "eis   que   eu   nasci   na   iniquidade,   minha   mãe    

                   concebeu-me   no   pecado" ) .     

 

         3.4.  Além   de   serem   orgulhosos,    os   que   se   justificam    a    si    mesmos    são   

                pouco   lúcidos !    

 

          3.5.  PORTANTO ,    melhor   fazer   como   o   publicano :    apresentarmo-nos   a   Deus   

                conscientes   de   lhe   estar   devendo   e   pedir   que   ele   nos   perdoe   e   nos   

                dê   novas    chances    de   viver    diante   de   sua   face ,   pois   sabemos   que   

                Deus   não   quer   a   morte   do   pecador    e    sim   que    ele   se   converta    e   

                viva   ( Ez  18,23 :   "porventura   tenho   eu   prazer   com   a   morte   do   ímpio ?   –   oráculo   do  

                    Senhor .  -      Porventura   não   alcançará   ele   a   vida   se   se   converter   de   seus   maus   ca- 

                    minhos ? ) . 

 

4.    Mensagem  de   hoje  .    A   mensagem   de   hoje   tem   duplo   efeito :   extirpar   nossa   

                               autossuficiência   e   dar-nos   a   certeza   de   que   somos   pecadores .  

 

        -   Deve   extirpar   a   autossuficiência,   a   mania   de   achar   o   tal   e   de   condenar   



            os   outros ;    

 

        -   Mas ,   -   para   que   isso   seja   possível ,  -    deve   produzir   primeiro   um   outro    

             efeito :    a   certeza   de   sermos   pecadores .   

 

       4.1.   E   ISSO   É   DIFÍCIL .   Ora,   isso   se   torna   cada   vez   mais   difícil    numa   civiliza- 

                ção   da   sem-vergonhice .   O   ambiente   em   que   vivemos   trata   de   esconder    

               a   culpabilidade   e,   inclusive,   condena-a   como   desvio   psicológico .   Que   a    

               culpabilidade   neurótica   passe   do   confessionário    para   o   divã   do  psicana- 

               lista   é   coisa   boa . 

               Mas   não   se   pode   encobrir   o   pecado   real .    Tal   encobrimento   do   pecado    

               acontece   tanto   no   nível   do   individuo    quanto    no   da   sociedade :    oficia-   

               lização   de   práticas   opressoras   e   exploradoras   nas   próprias   estruturas  da 

               sociedade,   leis   feitas   em   função   de   uns   poucos,   etc.  ...      

 

        4.2.   A   autojustificação,   entre   nós,    já   não   acontece   ao   modo   do   fariseu  que    

               se   gabava   da   observância   da   Lei   e   das   boas   obras .        Acontece    ao    

               modo   do   executivo   eficiente    que    tem    justificativa    para   tudo :   para   as    

               trapaças   financeiras,    a   necessidade   da   indústria    e    do    desenvolvimento    

               nacional ;    e   para   as   trapaças    na   vida   pessoal,   o   perigo   de   "estresse"    

               e   a   necessidade   de  "variar" ...    

 

         4.3.    Hoje,   já   não   são   só   os   fariseus   que   se   autojustificam,   mas   os   "publi- 

                canos"   também ...    todos   nos   justificamos !!!       Todos   nos   julgamos   "fazendo    

                alguma   coisa   para   Deus"   no   meio   de   uma   vida   cheia   de   egoísmo ... 

 

5.   Saber-se   pecador   é   o   início   da   salvação .          Isso   vale   para   todos,    ricos    e   

      pobres .      Os   pobres   estão   com   tantas   coisas   em   dívida,   que   se   dão   mais    

      facilmente   conta   disso .    Os   ricos   é   que   são   o   problema .     

                Pecador   não   é   apenas   o   que   transgride   expressamente   a   Lei,    mas    todo    

       aquele   que   não   realiza   o   bem   que   Deus   lhe   confia .             Sabendo   disso ,   é    



       fácil   reconhecer-se   pecador.            Por   isso,   cada   liturgia   começa    com   o   ato    

       penitencial .   Hoje,   poderia   até   ser   um   pouco   mais   acentuado . 

 

 

 

 

 

6.   Paulo   sabia-se   pecador ,   mas   pecador   salvo   pela   graça   de   Deus   (1 Tm 1,13; cf. Gl  

       1,11-16;  1Cor 15,8-10 ) .     Na   base   desta   experiência,    anela   pelo   momento   de   se   

      encontrar   com   aquele   que,   por   mera   graça,   o   tornou    justo,   o   "Justo   Juiz",      

      que   o   justificará   para   sempre,   enquanto   diante   do   tribunal   dos   homens   nin- 

      guém   tomou   sua   defesa  ( 2 Tm 4,16 ) . 

 

7.   Quem  precisa   rezar ?     Será   preciso   ser   santo   ou   beato   para   rezar   a   Deus?     

      Os   simples   pecadores   precisam   "delegar"    às   monjas    ou   algum   padre   muito   

      santo   para   rezar   por   suas   intenções ?  

 

8.   A  prece  do  humilde .     O   AT   ensinava  que   "a   prece   do   humilde   atravessa   as   

       nuvens".       Jesus,   no  evangelho,   faz   deste   humilde   um   pecador.     

      ENQUANTO  

       -   na   frente   do   templo   um   fariseu,   - diante  de  Deus , -   se   gloria   de   suas   boas     

           obras ,  

       -   no   fundo   do   templo    um   publicano   ( -  coletor  de  taxas   a  serviço  do  imperialismo   es- 

              trangeiro - )    reza    com    humildade    e    compunção .     Jesus   conclui :    este   foi,    

           por   Deus,   declarado   justo   e   absolvido,   mas   o   fariseu,   não . 

 

9.   Quem   nada   faz,   peca   por   desamor !        O   mais   importante   na   avaliação   geral    

      de   nossa   vida    não   é    o   número    e    o   tamanho   de   nossos   pecados,    mas    

      nossa   amizade   com   Deus .     

      Como   no   episódio   da   pecadora   em   casa   do   fariseu  (Lc 7,36ss) ,   alguém   pode   

      ter   pouco   pecado   e   pouquíssimo   amor,    e    outra   pessoa    pode   ter    grandes   



      pecados   e   imenso   amor .    Quem   nada   fez,   não   peca   por   infração .   Só   por    

      desamor ...    e   para   esta   falta   não   existe   remédio .      Quem   só   pensa   em   si  

      mesmo   -  como   o   fariseu ,  -    como   Deus   pode   ser   amigo   dele ? 

 

 

10.   Conversar  com  Deus ...    e   Deus   escuta !          É   muito   importante   os   pecadores   

        manterem   o   costume   de  "conversar   com   Deus",   que   chamamos  de   ORAÇÃO.     

          É   bom   que   saibam   que   Deus   os   escuta .          Isso  faz   parte   integrante   da    

        Boa-Nova   de   Jesus   Cristo   e    da   Igreja .      

 

        10.1.   A   rejeição   moralista   dos   pecadores    é   anticristã    e   contradiz   o   espírito   

                 da   Igreja,    que   oferece   o   sacramento   da   penitência    para   marcar   com    

                 sua   garantia   o   pedido   de   reconciliação   do   pecador   penitente . 

 

        10.2.   Importa   anunciar   isso   a   quantos   estão   afastados,    por   diversas   razões   

                 (situação   matrimonial   irregular ,   vida   sexual   não  conforme   com   as   normas ,    pertença   à   

                     maçonaria ,   rejeição   de   alguns   dogmas   ou   posicionamentos   da   Igreja,  etc. ... ) .             

                     Em   alguns   casos,   estas   pessoas   poderiam   ser    plenamente   integradas ,   

                 mediante   devida   informação   e   diálogo .              Em   outros,   a   plena   vida   

                 sacramental   continuará   impossível,   mas   mesmo   assim   devem   saber  que     

                 Deus   é   maior   que   os   sacramentos   e   presta   ouvido  à  oração  de  quem    

                 entrega   sua   vida   quebrantada   nas   mãos   dele . 

 

        10.3.   Importa   anunciar   isso   sobretudo   ao   povo   simples,   marcado   por  séculos   

                 de   desprezo   e   discriminação,    falta    de    instrução,    missas    ouvidas    na   

                 porta   do   templo .    Suas   preces   do  fundo   do   templo,   - como   a   do   publi- 

                   cano,-   serão   certamente   atendidas !    Hoje,  muitos   deles   já   podem   avan-    

                 çar   até   perto   do   altar, ...   oxalá   não   se   tornem   fariseus ! 

 

 

11.   Pensando  . .  .       A   Palavra   de   Deus   deste   domingo   é   ótima   para   revermos   



                                      nosso   relacionamento   com   Aquele   que   nos   criou . 

 

         11.1.  Como   é   o   nosso   relacionamento   com   o   SENHOR   DA   VIDA ? 

 

         11.2.  Quais  são  as  ofertas  que  fazemos  ao  nosso  Deus ?    Não  nos  sentimos  no  

"direito"  

                  de   sermos   atendidos   já   que   apresentamos  "um   grande   número   de   

ofertas"? 

 

 

 

         11.3.  Será (?)   que  não  somos  negociantes?       Não  fazemos  ofertas,  ritos,  orações,  

nove- 

                  nas,   terços   e   celebrações   para   "comprar   de   Deus"   o   que   precisamos ? 

 

         11.4.  Quando  nos  colocamos  na  presença  de  Deus  - que  mora  dentro  de  nós -,   

estamos   

                  desarmados  de toda  presunção de  nos  considerarmos  perfeitos, sem  pecado,  

melhor 

                  que  os  outros?   Podemos  dizer, -com  sinceridade-, que  somos  honestos  com  

Deus? 

 

         11.5.  Como   Paulo,  perante  a  morte,  poderemos  dizer :   combati  o  bom  combate,   

guardei     

                  a  fé,   terminei   e   completei  a  minha  carreira ? 

 

         11.6.  Como   Paulo   já   chegamos   ao   ponto   de   termos    profunda    consciência    de    

que   

                 "tudo   é   graça   de   Deus"   na   nossa   vida ?      Já   desistimos   de   quantificar   nossos    

                 méritos ?    ...   e   enaltecer   nossos   feitos   e   êxitos ? 

 

 

12.   Oração   de   Jesus   e   dos   cristãos  . . . 

 



Oração  de  Jesus:  Mt 14,23:   tendo   despedido   as   multidões ,  Jesus   subiu   ao   monte ,  a   fim   de   orar    

                                  a   sós . 

 

Oração  do cristão:  Mt 6,5-6:  e  quando  orardes,  não  sejais   como  os  hipócritas,   porque   eles  gostam  de   

                                   fazer  oração   pondo-se  em  pé   nas  sinagogas   e  nas  esquina,   a  fim  de   serem  vis- 

                                   tos  pelos  homens.       Em   verdade   vos  digo:  já   receberam   sua   recompensa.     Tu,   

                                   porém,   quando  orares,    entra  no  teu  quarto   e,  fechando  tua  porta,   ora   a  teu  Pai   

                                   que  está  lá,  no  segredo;   e  teu  Pai,  que  vê  no  segredo,  te  recompensará. 

                                   At 2,42:  eles   mostravam-se   assíduos   ao  ensinamento   dos   apóstolos,   à  comunhão    

                                   fraterna,    à   fração   do   pão    e   às  orações. 

                                   Rm 8,27:  e  aquele  que  perscruta  os  corações   sabe  qual   o  desejo  do  Espírito;  pois   

                                   é   segundo   Deus   que   ele   intercede   pelos   santos. 

 

 

13.    NOTA   DA   BÍBLIA   DE   JERUSALÉM :    Rm  8,27 c 

  

         -   A   exemplo   de  Jesus   (Mt  6,5;  14,23)     e   conforme   o   costume   dos   primeiros   

cristãos    

                                      (At 2,42) ,    Paulo   recomenda   frequentemente   orar   sem   cessar   ( Rm12,12;     

                                       Ef 6,18;   Fl 4,6; Cl 4,2;  1Ts 5,17;  1Tm 2,8; 5,5;  cf. 1Cor 7,5 ) . 

         -   Ele   mesmo   reza   sem   descanso   pelos   seus   fiéis  ( Ef 1,16;  Fl 1,4;  Cl 1,3.9; 1Ts 1,2;3,10;  

                                       2Ts 1,11;  Fm 4),   como   por   sua   vez   lhes  pede   que   rezem   por   ele (Rm     

                                       15,30;  2Cor 1,11;  Ef 6,19;  Fl 1,19;  Cl 4,3; 1Ts 5,25;  2Ts 3,1;  Fm 22;  Hb 13,18) . 

         -   A   respeito   da   oração   pelos   irmãos   pecadores   e   doente,  cf. 1 Jo 5,16; Tg 5,13-16. 

         -   Além   das   graças   de   progresso   espiritual,   estas   orações   pedem   o  afastamento  

dos   

                                   obstáculos   exteriores  (1Ts  2,18  e  3,10;  Rm 1,10)    e    interiores   ( 2 Cor 12,8-9) ,     

                                       assim   como   o   bem   da   ordem   social  (1Tm  2,1-2). 

          -   Paulo   insiste   muito   na   oração   de   ação  de  graças  (2 Cor 1,11;  Ef 5,4;  Fl 4,6;  Cl 2,7; 4,2;  

                                      1Ts 5,18; 1Tm 2,1),   que   deve   acompanhar   toda   ação   (Ef 5,20;  Cl 3,17),   em     

                                   particular   as   refeições   (Rm 14,6;  1Cor 10,31;  1Tm 4,3-5) .     

          -   Ele   mesmo   inicia   por  ela  todas   as   suas  cartas  (Rm 1,8, etc.)   e  quer  que  penetre  as   

                                   relações   dos   cristãos   entre   si  (1Cor 14,27;   2Cor 1,11;  4,15;   9,11-12).   

 



 

          A   oração   Eucarística   e  de  louvor   é   a   alma   das   assembléias   litúrgicas  (1 Cor 11-14),    

          nas  quais   os   irmãos   se   edificam   mutuamente   por  cânticos   inspirados  (Ef 5,19;  Cl 

3,16). 

         Porque   a   oração   cristã   tem   sua   fonte   no   Espírito   Santo :   em   vez   de   ater-se   

aos    

         temas   sapienciais   tradicionais   sobre   as   condições   e   a   eficácia   da   oração    ( cf.  Tg 

1,    

          5-8;  4,2-3;   5,16-18;  1 Jo 3,22;   5,14-16 ),   Paulo   lhe   garante   a   eficácia    pela   presença   do      

         Espírito   de   Cristo   no   cristão   que   o   faz   orar   como   filho   ( Rm  8,15.26-27;   Gl 4,6;  cf. 

Ef  

          6,18;  Jd 20),    enquanto   o   próprio   Cristo,   à   direita   de   Deus,   intercede   por   nós    ( 
Rm  

          8,34;  cf  Hb  7,25;  1 Jo 2,1). 

          Também   o   Pai   atende   com   superabundância (Ef 3,20) .  Os   cristãos   são   os   que   

invo- 

         cam   o   nome   de  Jesus   Cristo  (1Cor 1,2;  cf. Rm 10,9-13;   2 Tm 2,22;   Tg 2,7;   At 2,21; 9,14.21;  

          22,16).    Com  relação  à  atitude  externa  na  oração,  cf.  1Cor 11,4-16;  1Tm 2,8. 

 

 

     Fonte :  Bíblia de Jerusalém,  Bíblia do Peregrino,  Dicionário Bíblico (Mckenzie),  N.Comentário  Bíblico  S.Jerônimo AT-NT,         

                   Dicionário de Liturgia,   Vida Pastoral,    LITURGIA DOMINICAL (Konings),   ROTEIROS HOMILÉTICOS (Bortolini). 

 

 

                                                                                     ------------------------------------------------------------ 

 


