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CINZAS 

Niterói, 2015 

 

Meus caríssimos irmãos, a Igreja nesse dia inicial 

da Quaresma nos chama com todos os textos e 

toda a solenidade à prática de um jejum solene. 

Ela resume todas as atividades da Quaresma nessa 

palavra: fazer um jejum santo. Jejuar para nós 

significa, em primeiro lugar, eliminar uma certa 

parte da comida. O fato é que o jejum, a diminuição 

da comida durante a Quaresma, realmente nos 

ensina a dominar o nosso corpo, nos ensina a 

sentir um pouco de fome, a não querer logo 

satisfazer os nossos desejos, nossas inclinações.  

Domar o prazer do corpo, que é de saciar sua fome 

ou a sua sede, é uma penitência importante. 

Buscar diminuirmos até certo ponto ou, por 

exemplo, atrasarmos beber água quando estamos 

com sede. 

 

Tudo isso faz parte da Quaresma, tudo isso faz 

parte deste exercício de santificação que a Igreja 

nos propõe todos os anos e que tem uma 
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importância muito grande. Se nós pretendemos 

realmente seguir o amor, seguir as pegadas de 

amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso fazer 

isso. É preciso mudar a nossa vida. É preciso 

transformar os nossos horários, transformar 

nossos costumes, eliminar churrascos, eliminar 

muitas festividades, eliminar praias... para que 

nós possamos de alguma forma oferecer a Jesus e 

dizer a Ele: Senhor, na vossa Paixão eu estive ao 

vosso lado, na Vossa Paixão eu acompanhei a 

Vossa Mãe ao pé da cruz, ou não. Onde estaríamos 

nós durante a Quaresma? Pensando na vida? 

Pensando no dinheiro? Vivendo nosso fim de 

semana como se fosse um fim de semana normal? 

Então não estamos fazendo Quaresma. E se não 

estamos fazendo Quaresma podemos comungar? 

“Ah, mas eu não fiz nem um pecado”. Mas, será se 

somos dignos de comungar tendo recusado a 

Nosso Senhor a nossa companhia junto a Ele? 

 

Nos exercícios de Santo Inácio, uma das 

conferências, uma das meditações, mostra esse 

chamado de Cristo Rei. Nosso Senhor nos chama. 
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Ele, um general, para combater os exércitos 

inimigos, e nós. Se nós somos soldados valentes, 

vamos recusar e dizer que temos outras coisas a 

fazer? Como que a sociedade dos soldados vai 

olhar para nós se nós dissermos: não posso, eu 

tenho que fazer isso ou aquilo, tenho uma viagem 

para fazer com minha família, aliás, estamos de 

férias e temos o direito. O que Nosso Senhor vai 

pensar de nós? O que os soldados dirão daquele 

outro soldado que recusa ir ao combate na hora da 

Guerra? 

 

Pois nós chegamos na hora da guerra. Iniciou-se 

para nós um grande combate espiritual que é a 

Quaresma. Vamos, então, mostrar às crianças: 

“olhem, na quaresma a gente não faz certas coisas. 

Vocês ainda não podem fazer jejum de comida, 

mas vocês podem renunciar a certas coisas”. 

Podemos ter uma vida mais intensa de oração. A 

família pode rezar um pouquinho mais. Não 

precisa ser uma oração imensa que vai cansar a 

todos, mas, além do terço que já se reza, pode-se 

acrescentar alguma coisa por causa da Quaresma, 
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pode-se fazer uma leitura do tempo da Paixão. 

Quantas e quantas coisas nós podemos fazer para 

ensinar às crianças que nós estamos num tempo 

diferente! Assim também elas sentirão que 

estarão em um tempo diferente quando vir a 

Páscoa, onde haverá um tempo de alegria, um 

tempo de festividade. E como dar à Páscoa o 

significado espiritual das festividades, se nós não 

soubemos dar à penitência o seu significado 

espiritual? 

 

Mas, hoje recebemos as cinzas sobre as nossas 

cabeças e ouvimos a Igreja dizer: “És pó e ao pó 

retornarás”. É uma meditação sobre a morte hoje. 

A morte deve ser encarada pelo católico de um 

modo solene e de um modo espiritual, sabendo 

que um dia nós teremos que passar por ela, sem 

medos sentimentais e sem a falta de naturalidade 

de quem diz: “eu não choro pela morte”. Todos nós 

choramos. Faz parte da sensibilidade humana. 

Mas, nós choramos cheios de esperança. 

Choramos sabendo que nos espera a vida eterna. 
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Tudo isso são significados que estão presentes 

nesse tempo da Quaresma. 

 

Vamos desligar a televisão. Cada vez mais a 

televisão é um foco de condenação. Não digo nem 

de pecado, digo de condenação. E quando eu digo 

televisão, eu digo a televisão moderna: 

computadores, e vídeos, e filmes, e redes sociais... 

Todas essas coisas mantêm a alma longe de Deus, 

certamente mantêm a alma longe de Deus. Pode 

ser que até não se esteja vendo nada de indecente, 

o problema não é a indecência. O problema é que 

nós nos afastamos de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

nós nos afastamos da Sua cruz, nós nos afastamos 

do verdadeiro combate para mergulhar nesse 

espírito completamente passivo e entregue na 

absorção de coisas erradas, de pensamentos 

ruins, de banalidades, de sentimentalismos. E, de 

fato, muitas vezes são visões de coisas 

completamente indecentes que ficam na 

imaginação, sobretudo das crianças. 
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Que a Quaresma seja então, para nós, um retiro. 

Aqueles que não fizeram retiro, aprendam que o 

retiro é essencial para a nossa santificação e 

façam. Como que vão fazer? Façam uma boa 

Quaresma, que tem a mesma estrutura do retiro. 

Nós temos quatro semanas para arrancar do 

coração nosso amor próprio, para diminuir o 

homem, para diminuir o orgulho, através das 

orações, das leituras, das penitências.  

Nós vamos diminuir o lugar onde nós colocamos o 

“eu”. E, então, esvaziado de si mesmo, o que 

iremos pôr no lugar? Será se não teremos nada pra 

pôr no lugar? A Igreja tem algo pra pôr no lugar. E 

é o essencial: é Jesus Cristo, é a cruz de Jesus 

Cristo, que virá no tempo da Paixão. Então, 

esvaziados de nós mesmos, tendo domado nossa 

sensibilidade, nós veremos a Igreja coberta de 

roxo, sem imagens, sem consolação, para que nós 

possamos dizer: “É só a cruz de Jesus que nós 

temos para nos alimentar”. Aí, então virá a 

grandeza de tudo aquilo que nós podemos fazer 

para amar verdadeiramente a Jesus, em tudo 

como nós lemos em Santa Terezinha durante esse 
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retiro: “o que eu quero é dar prazer a Jesus, em 

tudo dar prazer a Jesus”. 

 

Então, se tem alguma coisa, mesmo que não seja 

pecaminosa, sobre a qual nós sabemos: “Nosso 

Senhor está olhando pra isso com desprezo”, tal 

coisa mesmo não sendo pecado, não serve para a 

vida eterna, não serve para o amor de Deus. Então, 

que nós saibamos eliminá-la de nossas vidas.  

 

E que nós saibamos eliminar os nossos próprios 

erros. Que nós saibamos corrigir nossos defeitos, 

corrigir nossas falsidades, corrigir essa natureza 

indômita que não se entrega, para que nós 

possamos verdadeiramente amar a Nosso Senhor, 

estar ao pé da Cruz no dia em que viermos beijar 

a Santa Cruz, na Sexta-Feira Santa. 

 

Façamos uma boa Quaresma.  Com oração mútua 

uns pelos outros, aumente em nós a caridade 

fraterna e aumente esse amor que nós devemos 

ter uns pelos outros. E que esse amor seja símbolo 

do verdadeiro amor que nós queremos ter por 
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Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, amém. 
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1º DOMINGO DA QUARESMA 

Fortaleza, 2015 

 

Meus caríssimos irmãos, os paramentos são roxos, 

não tem órgão, também não há flores no altar... 

Tudo isso marca esse início de Quaresma e, não 

tendo oportunidade de ter Missa todo domingo, é 

necessário ter feito um retiro preparatório para a 

Quaresma durante o carnaval. E hoje, nesse 

domingo, nós possamos dar início à Quaresma 

com um certo ímpeto de amor, com uma certa 

devoção, trazendo para dentro de casa, trazendo 

para nossas vidas aquelas resoluções próprias da 

Quaresma, de modo que nós possamos ter nossos 

espíritos postos em Deus. 

 

Durante o retiro, agora há pouco, nós líamos umas 

meditações sobre Santa Teresinha do Menino 

Jesus e, uma das coisas recorrentes era ela 

dizendo: “minha vida é dar prazer a Jesus, minha 

vida é dar prazer a Jesus”, com aquela linguagem 

infantil, com a linguagem simples, aquela 

simplicidade impressionante de Santa Teresinha 
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que faz com que nós, adultos, possamos entender 

o que é voltar a ser criança - de uma certa forma - 

para com espírito infantil olhar para Deus Pai, 

olhar pra Nosso Senhor Jesus Cristo e dizer: nós 

não sabemos nada. Nós somos, no fundo, muito 

ignorantes. Nem mesmo amar direito nós 

sabemos. Vejam os nossos amores no mundo 

como eles são fracos, como eles são falhos, como 

eles são egoístas porque é ela que vai nos ensinar 

a olhar para Nosso Senhor com olhos 

verdadeiramente puros de uma criança pura e 

inocente. 

 

É necessário uma certa purificação para nós 

podemos olhar pra Deus assim, porque nós nos 

vemos pecadores, nós nos vemos impuros. Então, 

nós olhamos pra Deus. Vamos praticar as 

mortificações da Quaresma para poder olhar para 

Deus com esse olhar infantil, que já é o caminho 

do Céu, que já é, de uma certa forma, estar 

próximo das portas do Paraíso aqui, ainda nessa 

vida. Disse-nos São Paulo, alguns domingos atrás, 

que a caridade permanece aqui na terra. Ela está 
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aqui. A mesma caridade que nós temos aqui na 

terra é a mesma que nós teremos no Céu. Ela 

permanece no céu, melhor dizendo. Então cabe a 

nós praticarmos uma Quaresma santa através dos 

ensinamentos do santos, dos ensinamentos da 

Igreja, para que, mortificando o que é excesso de 

egoísmo, excesso de amor-próprio, nós possamos 

amar verdadeiramente. 

 

Então, nós ouviremos São Paulo nos falar sobre 

essa vida de piedade, essa vida verdadeira, este 

tempo de salvação que chegou agora, “não dando 

a ninguém ocasião de escândalo, para que não seja 

vituperado nosso ministério”. Ou seja, que todo 

esforço que nós temos que fazer para viver uma 

vida católica se manifeste também lá fora, quando 

vocês tiverem em suas vidas, para que o 

Ministério da Igreja não seja ele manchado. 

Porque vão dizer: olha como os católicos vivem. 

São ladrões, são mentirosos, são egoístas! Então, 

nós temos uma certa obrigação de viver 

santamente porque ouvimos a palavra da 

verdade, porque somos batizados na verdade, 



13 

porque temos Cristo dentro de nós. E temos que 

imitar a Cristo. 

 

É isso que ele diz aqui: “para que não seja 

vituperado nosso ministério. Antes, em todas as 

coisas nos mostremos como ministros de Deus 

com muita paciência nas tribulações, nas 

necessidades, nas angústias, nos açoites, nos 

cárceres, nas perseguições...” Muita paciência! 

Paciência pelas coisas da vida, paciência pelas 

dificuldades da vida. “Com a ciência, com a 

longanimidade, com a mansidão, com o Espírito 

Santo, com a caridade não fingida, todos os dons 

de Deus presentes dentro do coração para que nós 

tenhamos paciência”. Saibamos sofrer. “Pati”, em 

latim, é sofrer.  Ter paciência significa aprender a 

sofrer as dificuldades da vida “com a caridade não 

fingida, com a palavra da verdade, com a virtude 

de Deus, com as armas ofensivas e defensivas da 

Justiça, entre a glória e a ignomínia”. Glória porque 

somos batizados. Ignomínia porque o mundo nos 

persegue. Entre a infâmia e o bom nome. A infâmia 

porque eles nos criticam e falam todo mal de nós, 
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e o bom nome porque Nosso Senhor Jesus Cristo 

deve olhar para nós do alto do Céu e nos dar o Seu 

bom nome. 

 

“Como desconhecidos” que nós somos 

verdadeiramente, embora todos saibam que nós 

somos. “Como moribundos”, porque dizem que 

nós já morremos. Que somos atrasados, que 

somos retrógrados. E eis que estamos vivos. Vivos 

por causa da graça, vivos por causa da comunhão, 

vivos por causa da doutrina da Igreja. “Como 

castigados”, mas não amortecidos. Não 

diminuímos o nosso amor e nosso ímpeto porque 

somos castigados, somos perseguidos. “Como 

tristes”, eles dizem que nós somos tristes porque 

nós queremos a doutrina católica, porque nós 

queremos a moral católica e eles acham que isso é 

tristeza, mas estamos sempre alegres. “Como 

pobres” porque não temos nada. Mas, no fundo, 

nós enriquecemos a todos, como não tendo nada 

mais possuindo tudo.  
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É extraordinária essa epístola de São Paulo. É uma 

carta do católico. É uma carta do católico dos 

tempos modernos, uma carta do católico que não 

tem mais igreja para celebrar a Santa Missa, 

porque dentro das igrejas as missas que se 

celebram já não são mais perfeitamente católicas. 

 

Tudo isso são consolações que Deus nos dá e que 

nós podemos ter todos os dias, abrindo nosso 

missal todo dia, meditando na epístola que vem 

amanhã, que vem depois da manhã... Cada dia da 

Quaresma uma epístola diferente, um evangelho 

diferente para nossa edificação. É preciso fazer 

essas coisas. É preciso mortificar o mundo. Então 

as resoluções da Quaresma vão nos ensinar a 

deixar de lado internet, redes sociais, essas coisas 

todas que trazem curiosidade, mundanidade, 

pecado... Tudo isso é produzido por essa 

tecnologia.  Então na Quaresma corta-se, pronto! 

É uma boa mortificação. “Ah, eu não posso fazer 

jejum”, mas pode cortar a internet, pode diminuir 

os filmes, pode se concentrar mais em quê? Em um 

livro que a gente escolhe para ler durante toda a 
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Quaresma, para que realmente o meu coração 

cresça no amor de Deus, para que eu conheça um 

pouco mais essa ciência divina, para que os santos 

me ensinem a amar, como dizia Santa Terezinha.  

 

Na verdade é disso que nós precisamos.  É de uma 

escola do amor de Deus. Aprendermos a amar a 

Deus e não a nós mesmos. E para isso, Nosso 

Senhor começa nos mostrando que o inferno 

existe. O inferno existe e o diabo é o príncipe do 

inferno. Então, nós vamos começar nossa 

conversão, nossa contemplação de Quaresma 

pensando que Deus nos traz na missa de hoje uma 

contemplação do que é o inferno. O tentador vem 

para tentar o próprio Cristo. Então nós temos que 

fugir da tentação, como Cristo fugiu. E o diabo cita 

a Sagrada Escritura; e Nosso Senhor rebate a ele. 

Ele conhece a Sagrada Escritura. Então era 

necessário que nós tivéssemos esse aprendizado 

para saber lidar com o demônio, que é inteligente, 

que era um anjo de luz e se tornou um anjo das 

trevas. 
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Então, Nosso Senhor nos mostra: “olha, existe um 

inferno”.  Os demônios saem do inferno para nos 

tentar, não é história para assustar criança. É 

verdade Católica, dogma da nossa fé. Nós temos 

que levar isso em consideração que se nós 

continuarmos pecando, nós podemos ir pro 

inferno. 

 

Então tem uma Quaresma que nos vem. 

Misericordiosamente a igreja nos traz uma 

Quaresma para nós pararmos de pecar, para nós 

nos convertermos verdadeiramente, para nós 

rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes.  

 

Essas três tentações de Nosso Senhor são 

tentações que foram dirigidas de um modo muito 

esperto pelo demônio. As três concupiscências de 

um homem. Ele estava diante de um homem. Era 

Nosso Senhor Jesus Cristo, um homem perfeito 

que tem uma inteligência extraordinária como 

homem. Não estou falando da ciência divina, 

porque aí Ele conhece tudo, Ele é criador de tudo. 

Como homem, Ele tinha uma ciência 
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extraordinária, mas tinha também a sensibilidade. 

Ele não tinha apenas a sua inteligência e a sua 

vontade, faculdades superiores da alma. Ele tinha 

também a sensibilidade, tanto que Ele chorou 

diante de Lázaro morto e chorou diante de 

Jerusalém morta. O que podemos dizer que 

naquela ocasião Jerusalém estava sendo mostrada 

como a cidade morta. Nosso Senhor tinha uma 

sensibilidade muito fina, muito sensível e o 

demônio então vai atacar. Ele passou 40 dias e 40 

noites e a escritura diz: então teve fome. E é nesse 

momento em que Ele teve fome, quando Ele está 

mais necessitado de um consolo, de uma comida, 

de uma palavra boa, que o demônio vem tentá-lo. 

O Espírito Santo leva-o ao deserto para que o 

demônio o tente. E o demônio tenta com pão: 

“Diga a estas pedras que se transformem. Não és 

Deus? Não és o Messias? Então diga a estas pedras 

que se transformem em pão.” E Jesus rebate: “nem 

só de pão vive o homem, mas da Palavra de Deus”, 

da verdade que vem da revelação. 
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Toda a opulência do mundo depois é mostrada 

para Nosso Senhor para tentá-lo pelos olhos. 

“Todos esses reinos eu te darei se prostrado me 

adorares”. E depois a soberba, com a tentação de 

mandar os anjos o socorrerem se Ele fosse 

precipitado do alto do templo, que era uma parede 

enorme e Ele poderia morrer lá em baixo: “então, 

não és Deus? Mande Teus anjos Te segurarem”. 

“Não tentarás a Deus”, responde Nosso Senhor. 

 

As três concupiscências estavam presentes: 

concupiscência dos olhos, concupiscência da 

carne e a soberba da vida, e o demônio tenta um 

Cristo fragilizado, de uma certa forma, por causa 

da fome. Mas claro que Jesus com um pleno 

domínio de Si mesmo que Ele tinha, com sua razão 

que dominava completamente sobre suas 

concupiscências, rebate às três e depois expulsa 

satanás, porque não pode tentar a Deus e os anjos 

vêm servi-lO. 

 

Este é o exemplo que a igreja nos traz no primeiro 

domingo da Quaresma, para nós lembramos: o 
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demônio existe. Ele nos tenta como tentou a Jesus. 

Se ele tentou a Cristo, quanto mais não tentará a 

nós? E é por isso que nós devemos nos converter. 

A conversão nada mais é do que devolver o 

domínio da razão sobre as nossas concupiscências 

como Cristo nos deu o exemplo. Para isso nós 

precisamos machucar um pouquinho nossa 

vontade própria, precisamos dominá-la, 

precisamos prendê-la, para que ela não saia por 

qualquer inclinação que a concupiscência traga. 

Mas que a razão nos diga: não vou fazer isso 

porque isso ofende ao bom Deus. E se ofende ao 

bom Deus eu não estarei dando prazer a Jesus. 

Essa é, digamos assim, a regra de ouro que nós 

devemos ter durante essa Quaresma. Vamos fazer 

pequenas mortificações, vamos nos concentrar 

nas coisas espirituais para dominar nosso coração 

e com isso nos convertemos a esse Jesus que nos 

ama e quer nos ver no céu consigo. Em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 
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2º DOMINGO DA QUARESMA 

Niterói, 2015 

 

Meus caríssimos irmãos, quando a Igreja veste-se 

de roxo no domingo da septuagésima, ela traz no 

breviário todo o início das Sagradas Escrituras, no 

Gênesis, com o relato da criação e do pecado 

original. Depois, vão passando os domingos com 

sexagésima e quinquagésima, e o breviário vai 

avançando no Gênesis. Nos traz a história de Noé 

e nos traz também a história de Abraão. Hoje, 

nesse segundo domingo da Quaresma, é Jacó que 

é trazido no breviário.  

 

A história de Jacó, que começa com a benção. 

Quando Isaac, seu pai, está para morrer, ele quer 

dar a benção ao primogênito que ele achava que 

era Esaú. Mas, Deus achava de outra forma e tinha 

escolhido Jacó para ser o herdeiro, de onde sairia 

o Messias. Era, então, necessário que fosse Jacó 

que recebesse a benção de primogênito para que 

de sua linhagem viesse o salvador dos homens. Há, 

então, uma enganação de Isaac. Rebeca, sua 
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mulher, inspirada pelo Espírito Santo, faz com que 

Jacó receba a benção de Isaac. E quando Esaú 

chega com a caça, já tinha Jacó recebido a benção 

e Isaac não tinha outra coisa a dar a ele senão uma 

pequena benção que não valia muita coisa, porque 

o herdeiro era Jacó. 

 

Mas, por causa da perseguição, Esaú fica morto de 

inveja e persegue Jacó. E por causa dessa 

perseguição, Jacó é então levado por sua mãe a 

viajar até a casa de um de seus irmãos, Labão, tio 

de Jacó. Na primeira noite que Jacó está sozinho 

no caminho, ele põe a cabeça em uma pedra como 

travesseiro, adormece e sonha. E nesse sonho ele 

vê uma escada – a famosa escada de Jacó - onde os 

anjos subiam e desciam. E lá no alto ele viu a 

majestade de Deus, diz o texto das escrituras. O 

que seria para ele ver a majestade de Deus? 

 

Nós não podemos passar por um relato como esse 

simplesmente dizendo: ah, é Jacó que viu a 

majestade de Deus. Mas o que é a majestade de 

Deus? 
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Nós nunca vimos a majestade de Deus. Somos 

batizados, temos mais que Jacó, somos membros 

da Igreja, que ele apenas figurava. E ele viu a 

majestade de Deus, e nós, não! 

 

Será que nós veremos um dia a majestade de Deus 

como Jacó nessa vida viu? Esta graça é dada 

somente àqueles que O amam de verdade! 

Àqueles que buscam essa majestade, àqueles que 

sabem que tem uma escada para ser subida. 

Porque, se os anjos sobem e descem, ela estava 

posta no topo do céu e, lá no alto, a majestade de 

Deus. Ou será por acaso que a Igreja nos trouxe 

justamente nesse domingo, em que ela fala de 

Jacó, este evangelho maravilhoso em que três 

apóstolos viram também a majestade de Deus? 

Subiu Jesus no alto do Monte Tabor com Pedro, 

João e Tiago, seu irmão. E, lá, Ele se transfigurou 

diante deles. Ou seja, permitiu uma coisa que 

habitualmente Ele não permitia: que a glória de 

Deus, a majestade de Deus, aparecesse n’Ele como 

Ele é, Deus! Deus eterno e todo poderoso. 
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Então, Ele permite que a majestade Sua apareça 

para três homens, os quais imediatamente se 

lançam por terra achando que iam morrer porque 

estavam vendo a majestade de Deus! 

Senhor, bom é estarmos aqui, disse tremendo 

Pedro. 

 

Prostrados no chão, mas com paz no coração, 

porque não é possível ter uma visão como essa 

sem compreender as coisas, como Jacó 

compreendeu. E ele disse: verdadeiramente este 

lugar é a casa de Deus e a porta do Céu! 

 

Vejam o que Jacó disse: a escada que nos leva à 

majestade de Deus é a porta do Céu! Ora, nós 

sabemos que a porta do Céu é a Igreja, com seus 

sacramentos, com a sua santidade, com a 

transmissão da santidade através dos 

sacramentos. 

 

Então, Jacó teve uma visão que era verdadeira, 

mas que era também figurativa, para que nós 
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tivéssemos a certeza de que nos foi dado ver a 

majestade de Deus e nos foi dado uma escada 

onde nós subimos, e que os anjos sobem e descem, 

ligando, religando, - religião com o céu e a terra - 

para que nós tivéssemos então, finalmente, a visão 

da majestade de Deus. 

 

Os três apóstolos tiveram porque são fundadores 

da Igreja. Precisavam ver, precisavam conhecer 

isso para depois poderem escrever suas epístolas 

e seus evangelhos, como de fato escreveram. Eles, 

então, viram Jesus transfigurado, Jesus Deus, Jesus 

na sua majestade! Eles ouviram aquela voz, 

dizendo: Este é meu filho bem amado em que eu 

pus todas as minhas complacências, escutai-O! 

 

Que palavra terrível esses três apóstolos ouviram 

tremendo. Uma visão trinitária porque a nuvem 

que os envolveu representava ali o Espírito Santo, 

assim como em diversas passagens das Escrituras 

existe uma nuvem que enche o lugar e que é o 

Espírito Santo. Então, a revelação faz-se no 

coração daqueles três homens, de um modo muito 



26 

claro, de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 

coisa que até então não tinha sido revelada 

claramente aos homens. Só por figuras. 

 

E eles ouvem uma voz. E depois vem Moisés e 

Elias, e Jesus no centro. Jesus falando a eles, Jesus 

ensinando a eles. Para eles, judeus, hebreus 

daquele tempo, Moisés e Elias representava tudo. 

Então eles compreendem que Jesus, o Mestre, 

Aquele que fala a eles é maior do que Moisés. 

Como pode um homem ser maior que Moisés para 

um Judeu? Mas, Jesus é maior do que Moisés e é 

maior que todos os profetas. E eles compreendem 

isso. Então voltam depois que tudo desparece. 

Descem da montanha, meio cabisbaixos, meio 

pensativos. “Que visão estranha essa que nós 

tivemos! O que vamos fazer nós agora com isso?” 

Foi assim que as criancinhas de Fátima ficaram 

quando viram o Anjo de Portugal e, depois, Nossa 

Senhora: “E agora, o que vamos fazer? Nós vimos 

a Virgem Maria, o que vai ser de nós?” 
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Se Deus reserva para três criancinhas tal sorte, o 

que vai ser dessas criancinhas? E vocês sabem que 

elas sofreram muito. E morreram cedo. E foram 

para o céu. Menos Lúcia, que ficou numa vida 

inteira de sofrimento aqui na terra. 

 

Aqueles três apóstolos também sabiam que algo 

estava reservado para eles. Algo de terrível, 

porque a porta do Céu apareceu para eles. E é por 

isso que eles puderam fundar a Igreja, e é por isso 

que eles puderam ser a Igreja no início e dar seu 

sangue por nós, para que nós tivéssemos acesso a 

Deus, para que nós tivéssemos acesso a Jesus 

Cristo, para que nós crêssemos em Jesus Cristo 

com esta fé sobrenatural que é necessária, e que 

deve fazer com que nós possamos amar a Deus 

acima de todas as coisas. Amar verdadeiramente e 

não desse modo fraco, desse modo enganador que 

nós amamos. 

 

Nós precisamos nos converter a um verdadeiro 

amor de Deus. Como? Vendo a majestade de Deus 
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nas alturas, vendo a majestade de Deus no alto da 

nossa escada de Jacó que é a Santa Igreja. 

 

É essa Igreja mesmo que os historiadores vão 

dizer que perseguia os homens, que inventou a 

inquisição, que fez um monte de coisas erradas, é 

essa Igreja Santa! Essa Igreja é a nossa Igreja, 

Igreja de Jesus Cristo, una, santa, católica, 

apostólica. E nós não temos que nos envergonhar 

dela. 

 

Vocês já ouviram falar nos “Padres da Igreja”. Os 

Padres da Igreja são os primeiros teólogos. Depois 

que terminam os 300 anos de perseguição, no 

início do Século IV, os Padres da Igreja começam a 

aparecer com seus inscritos. Eram, em geral, os 

bispos daquela época, santos doutores pelos quais 

até hoje a Igreja guarda um carinho muito grande, 

porque ensinaram para nós os primeiros 

rudimentos do desenvolvimento da teologia e da 

fé. Nosso catecismo vem deles. Esses Padres da 

Igreja falavam uma linguagem muito próxima da 

Sagrada Escritura, comentavam a Sagrada 



29 

Escritura e, em cima da Sagrada Escritura, fizeram 

verdadeira filosofia e teologia. 

 

A filosofia é um conhecimento das essências em 

nível natural, as coisas da natureza. A teologia é o 

conhecimento de todas as coisas em Deus, pela 

revelação. E esses homens foram grandes santos e 

grandes doutores, apesar de que essa igreja 

modernista acha que eles eram meio rudes, meio 

rudimentares, que eles não entendiam muito bem 

das coisas ainda não, que foi preciso chegar 

Vaticano II para entender as coisas. 

 

Mas, eu trouxe para vocês hoje uma passagem de 

São Leão Magno, que foi Papa do Século IV. Ele é 

um dos quatro grandes doutores da Igreja latina, 

de Roma. Tem os quatro maiores da Igreja Grega 

e os quatro maiores da Igreja Latina, sem contar 

os outros. Então, São Leão Magno comenta no 

breviário de hoje essa visão que os apóstolos 

tiveram no Monte Tabor. 

 



30 

A inefável Divindade, diz ele, e a visão inacessível 

estará ao alcance dos puros de coração. Lá, na vida 

eterna, os puros de coração terão alcance desta 

majestade que Jacó viu e que os apóstolos viram. 

Não pode esta visão ser alcançada de modo algum 

por aqueles que ainda jazem em seus corpos 

mortais. Somos os infelizes, nós.  

 

O que o Pai quis afirmar quando disse: este é meu 

Filho bem amado onde pus todas as minhas 

complacências, ouvi-O. O que o Pai quis dizer com 

isso? 

 

Significa, primeiro, que Ele vai listar quem é Jesus 

Cristo: este é meu filho que é gerado de mim, que 

é comigo fora do tempo, que não conheceu pai 

humano gerado antes d’Ele, nem gerou homem 

depois d’Ele. Este é meu Filho e a divindade não 

nos separa, o poder não nos divide e a eternidade 

não nos torna diferentes. Este é meu Filho, não 

adotivo mas próprio, não criado mas gerado, não 

de outra natureza feita por mim, mas de Minha 

própria essência, nascido igual a Mim. Este é meu 
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Filho por quem todas as coisas foram feitas e sem 

Ele nada foi feito. 

 

O último evangelho da Missa, evangelho de São 

João, o Prólogo: porque tudo que Eu faço, Ele faz 

junto, e o que Eu opero, Ele opera de modo 

inseparável e sem diferença. Este é meu Filho, que 

possui comigo a igualdade, sem tê-la roubado de 

mim, sem usurpação alguma. São Paulo aos 

Filipenses. 

 

Mas permanece na forma da minha glória, na 

forma da minha majestade, nós poderíamos dizer.  

A fim de que, para reparar o gênero humano, em 

comum conselho assumiu a forma de servo, 

inclinando a ela a divindade, ou seja, inclinando 

Deus ao gênero humano para salvá-lo. Ouvi-o, 

porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é minha 

força e Ele é minha sabedoria. 

 

Quando nós ouvimos essas coisas na pluma de um 

homem do Século IV, aí nós compreendemos que 

eles tinham uma visão e um conhecimento, tanto 
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da filosofia quanto da teologia, muito maior que 

nossa vã filosofia. Eram santos e tiveram 

revelações também. E tiveram a compreensão das 

Sagradas Escrituras de um modo profundo que 

hoje os homens não têm mais. Então é a eles que 

devemos recorrer para compreender o que 

acontece hoje na Santa Igreja, para compreender 

como nós podemos dar o primeiro passo nessa 

escada que é a Igreja. Para que nós possamos 

chegar no primeiro degrau de uma escada longa 

que nos leva para o Céu é preciso renunciar a si 

mesmo, é preciso fazer uma Quaresma, é preciso 

ver a majestade de Deus no alto dessa escada e 

dizer:  é lá que eu tenho que chegar! É para lá que 

eu tenho que ir! E o que está me impedindo de ir é 

este peso terrível o qual carrego! O “eu”, o orgulho, 

a carne, tudo que é do sangue, tudo que é do 

mundo e que nos amarra como uma corda bem 

grossa amarra um navio. 

 

Mas, nós não podemos viver assim! Temos que 

nos libertar dessas coisas, temos que 

compreender que o Céu é que nos interessa e 
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continuar cuidando das coisas da terra, porque é 

nossa obrigação, mas, sempre dizendo: não vale 

tanta coisa assim. 

 

Não vamos perder nosso tempo com coisas tão 

banais, quando uma pequena meditação como 

essa já abre perspectivas imensas para a nossa 

salvação. E é preciso. Isso é a Quaresma. 

 

Isso é a nossa Quaresma! E é por isso que a Santa 

Igreja traz esse evangelho e a leitura de Jacó no dia 

de hoje, para que nós possamos começar a 

Quaresma já nos livrando de nós mesmos, já tendo 

a visão do que nós queremos ver no Céu, que é a 

majestade de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Vamos pedir à Virgem Santíssima que nos ensine 

este caminho de santidade dentro da Igreja, com 

sacramentos constantes, para os adultos, 

confissão, comunhão, oração. Para as crianças 

mais ainda necessidade de oração, confissão e 

comunhão, para que todos nos formemos em 

torno de nosso altar, em torno da cruz de Nosso 
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Senhor Jesus Cristo, em torno da santa comunhão, 

onde a majestade de Deus está.  
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3º DOMINGO DA QUARESMA 

Fortaleza, 2016 

 

Meus caríssimos irmãos, muitas vezes a liturgia do 

domingo, sobretudo, tem algumas influências que 

não são apenas uma determinada ordenação que 

a Igreja nos traz de epístolas, evangelhos, textos 

da missa. Mas que inclui também aquilo que a 

Igreja nos apresenta no breviário, onde os padres 

e religiosos rezam todos os dias as orações 

públicas da Igreja: matinas, laudes, prima, todas as 

horas canônicas são rezadas obrigatoriamente 

pelos padres e religiosos. E nessas orações do 

breviário existem passagens da Sagrada Escritura 

que vão sendo escolhida pela Igreja, que entram 

também na liturgia do dia. É um conjunto de 

textos e de orações que são oferecidas pela Igreja 

na oração pública. 

 

A oração pública de quê? Da esposa de Cristo. Da 

instituição que é a própria Igreja Católica, que é 

uma coisa real, que é coisa visível, fundada por 

Nosso Senhor Jesus Cristo com uma hierarquia, 
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com sacramentos, com ritos e também com 

consequências daqueles que, sendo batizados, 

ingressam nela. E com isso abre-se para eles a 

porta do Céu. 

 

Hoje, depois de termos visto no breviário a 

história de Adão e Eva, depois de termos visto a 

história de Noé e depois Abraão, Isaac e Jacó, vem 

a história de José do Egito. E é por causa da 

história de José do Egito que alguns textos da 

missa são trazidos pela Igreja. Quando nós 

abrimos a missa de hoje com o introito dizendo: 

“os meus olhos estão sempre voltados para o 

Senhor, porque Ele desembaraçará dos laços os 

meus pés. Olhai Senhor para mim, tende 

compaixão. Estou sozinho e abandonado, e sou 

pobre. A vós, Senhor, levantei a minha alma, tenho 

confiança em vós”. É José preso, é José acusado de 

uma atitude indecorosa com a mulher daquele 

que comprou ele como escravo. Mas ela tinha sido 

impura, ele não. 
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Na própria coleta da missa: “olhai, Senhor 

Onipotente, para os votos dos humildes, e 

estendei em Vossa defesa, Vossa direita, a direita 

da Vossa Majestade em defesa de José”. E José 

realmente vai receber de Deus toda essa proteção. 

Vai sair da prisão, será o segundo do Egito e se 

tornará, então, por causa de ter sido vendido pelos 

seus próprios irmãos, figura de Nosso Senhor 

Jesus Cristo. E então, nós chegamos na missa, 

chegamos em nossa salvação. 

 

Todas as figuras do Antigo Testamento, esses 

grandes Patriarcas, Santos Patriarcas que são 

figuras de Nosso Senhor. Isaac, carregando a lenha 

na qual ele mesmo vai ser sacrificado pelo seu pai, 

é, evidentemente, figura de Cristo. Jacó, quando vê 

a escada com os anjos subindo e descendo com a 

majestade de Deus em cima e a escada 

repousando na pedra onde ele tinha encostado a 

cabeça para dormir, é também figura de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Todos esses santos do Antigo 

Testamento, de alguma forma, lembram e 
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mostram aquele que virá, o desejado das Colinas 

Eternas, como diz os Salmos, que é Nosso Senhor. 

 

Cabe a nós ouvirmos Nosso Senhor nos explicar 

coisas como essa de que Ele expulsa os demônios 

por obra do próprio demônio. Nosso Senhor nos 

dá uma lição que é de extrema importância e que 

serve como critério para nossa vida: se eu expulso 

o demônio por ordem do demônio, então o reino 

do demônio está dividido e não subsistirá, mas se 

eu expulso o demônio em nome de Deus, então 

chegou para vós o Reino de Deus. Prestem 

atenção, por que se eu tenho esse poder, então é o 

Reino de Deus que chegou para vós. Então, 

quando ouvindo essas palavras, aquela mulher 

levanta-se e espontaneamente diz: “Bem-

aventurado os peitos que Te amamentaram e o 

ventre que Te trouxe” é uma explosão de alegria 

porque ela recebeu uma graça. Porque ela 

entendeu o que Nosso Senhor estava dizendo. O 

Reino de Deus chegou, o Messias está aqui. Então 

eu tenho que proclamar isso. A proclamação desta 

mulher deveria ser para nós também figura do 
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quanto serve em nossas vidas olharmos para 

Nosso Senhor e reconhecermos n’Ele o Salvador. 

Não mais configurado nos Patriarcas e não mais 

nos falando dessas contradições que o demônio 

colocou no coração dos fariseus, mas Nosso 

Senhor Jesus Cristo realmente presente em nossas 

vidas. Ele é o chefe da Igreja, Ele instituiu a Igreja 

para a nossa salvação. Ele nos traz, então, 

primeiro sua Doutrina, e esta doutrina é 

verdadeira, esta doutrina é a verdade em si. 

Porque Ele é a verdade de Deus. Ele é o verbo que 

assume a nossa natureza. Nasce de Maria Virgem 

para nos salvar. E esse verbo eterno é Deus 

conhecendo a si mesmo eternamente e que 

proclama o termo nesse conhecimento 

eternamente. Esse termo proclamado 

eternamente é a palavra divina, logo uma 

Doutrina. A doutrina à qual diz Nosso Senhor:  não 

é minha, mas é do meu Pai que me enviou. Ou seja, 

da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito 

Santo. Não existe envio em missão de uma pessoa 

da Santíssima Trindade sem que as três pessoas 

enviem. Então, Deus envia o Filho para assumir a 
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nossa natureza e proclamar a verdade que Ele é 

para a nossa salvação, para resgatar o homem do 

pecado, para vencer todo o drama que Adão e Eva 

nas suas fraquezas introduziram na vida do 

homem. Com isso temos o novo Adão e a nova Eva, 

é Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

A Quaresma é feita para nós esvaziarmos o nosso 

coração, deixando-o vazio do orgulho, da soberba 

de nós mesmos, para que haja espaço para Nosso 

Senhor. Mais uma vez a Igreja vai nos trazer todos 

os ensinamentos sobre Nosso Senhor Jesus Cristo 

que são necessários e, uma vez trazidos esses 

ensinamento, então é necessário que nós 

possamos olhar para Ele e conhecê-Lo. Nós 

precisamos conhecer este Cristo. Nós precisamos 

gritar como aquela mulher: “Bem-aventurado o 

ventre que Te trouxe e os peitos que Te 

amamentaram”. Nós precisamos ouvir Nosso 

Senhor dizer: Mais ainda bem-aventurado aquele 

que ouve esta palavra e crê, tem fé. Isso é conosco; 

isso é com a Igreja. Porque nós não vemos Nosso 

Senhor Jesus Cristo, nós vivemos em regime de fé. 
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De fé sobrenatural. De crer nessa doutrina, que é 

o próprio Verbo. De crer nesta doutrina 

encarnada que é Jesus Cristo. Então Ele fala e a Sua 

doutrina é o evangelho e este evangelho é trazido 

até nós. E trazendo esse evangelho até nós é que 

nos tornamos aptos, pelo santo batismo, de 

ingressarmos no Céu. 

 

Imaginem isso, ingressar no Céu é o fim das nossas 

vidas. O único lugar onde nós podemos ter 

repouso é no Céu. Por quê? Porque nós fomos 

criados por Deus com a finalidade de viver n’Ele, 

para Ele, com Ele para sempre. Enquanto nós não 

estivermos no Céu, não estaremos descansados. 

Todo o ser nesta vida repousa quando alcança o 

seu fim. A pedra cai por causa da força da 

gravidade. Ela repousa quando encontra o solo. E 

assim, também nós só podemos repousar em 

Deus. Aquela frase famosa de Santo Agostinho: 

“Eu não encontro nada que me acalme, que me 

pacifique, senão a Vós Senhor”. Cabe a nós ouvir 

aquela mulher e fazer daquela exclamação a nossa 

vida por causa da fé sobrenatural, e ouvirmos a 
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palavra de Nosso Senhor, e ouvirmos a Sua 

doutrina, e crermos nela. Deus é Pai, Filho e 

Espírito Santo, mas nós não vemos isso. Está 

acima da nossa capacidade de raciocínio. Mas nós 

cremos porque foi Ele que disse que Deus está 

presente na sagrada hóstia com corpo, sangue, 

alma e divindade. Toda criancinha de catecismo 

sabe disso. Será que nós não sabemos ainda? Será 

que nós não nos deixamos levar por uma certa 

facilidade do mundo e esquecemos da grandeza 

que é ter Nosso Senhor Jesus Cristo? Porque se eu 

expulso o demônio em nome de Deus então 

chegou para vós o Reino de Deus. O que é a santa 

comunhão senão o Reino de Deus que chegou para 

nós? Todas essas coisas são apresentadas durante 

a Quaresma para que possamos meditar e 

conhecer Nosso Senhor. 

 

O Tempo da Paixão vai mostrar Nosso Senhor 

crucificado e nós vamos morrer com Ele. Porque 

se nós não morrermos com Ele, nós realmente não 

O amamos. Nós precisamos ter essa generosidade 

em nosso coração, de morrermos com Nosso 
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Senhor Jesus Cristo. Só que morrer com Nosso 

Senhor Jesus Cristo não é ir pro caixão, não! É 

renunciar. Talvez, mais difícil ainda, porque na 

hora em que o homem morrer, ele não pode fazer 

mais nada. Mas renunciar a si mesmo todos os dias 

da sua vida, renunciar a seus vícios, a seus 

prazeres, renunciar a seu orgulho, renunciar à 

vaidade... ah, isso é difícil! Isso exige exercício, 

exige estar em forma espiritual. Os homens fazem 

ginástica todos os dias. Estão aí as academias e 

“coopers” e outras coisas, porque querem estar 

bem de saúde. E a alma? Muitas vezes nós 

negligenciamos nossa alma e precisamos de um 

exercício para ela. Precisamos fazer com que 

nossa alma respire, e a respiração da alma é o 

amor de Deus. 

 

Então, todas essas coisas nos são ensinadas pela 

Igreja através de Nosso Senhor Jesus Cristo, para 

que brote em nossos corações a admiração. Um 

estado admirativo. É preciso que nós estejamos o 

tempo todo gritando como aquela mulher, 

ouvindo Nosso Senhor dizer que aqueles que tem 
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fé, esses é que são bem-aventurados. Aqueles que 

ouvem a palavra e a põe em prática, esses é que 

são os bem-aventurados. 

 

Sejamos assim, façamos nossa Quaresma de modo 

a esvaziar nosso coração de nós mesmos e com 

isso Ele venha ocupar nossa alma e trazer para nós 

a consolação da liberdade dos nossos corações 

pacificados por uma boa confissão, pela oração, 

pela mortificação. Quando nós dominamos nossas 

paixões por causa da mortificação, aí então nós 

compreendemos. E aí, sim, nós somos livres. 

 

O mundo inventou o liberalismo para dizer que o 

homem é só liberdade. E esqueceu que não é 

verdade. O homem é só verdade. Porque o homem 

só é verdadeiramente homem quando ele é Jesus 

Cristo continuado, quando ele é Jesus Cristo 

imitado. E Jesus é a verdade.  

 

A liberdade é a faculdade que Ele nos deu para 

termos os méritos e ir para a vida eterna. Mas é 

muito fraquinha, perto da verdade. Mas o mundo 
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moderno quis substituir a verdade pela liberdade 

e fez o que fez. Os homens perderam a fé. Os 

homens perderam a consciência boa. Já não têm 

mais a noção de que o mais importante de tudo é 

estar na verdade de Deus. Aí, sim, a verdade vos 

libertará, disse Nosso Senhor. A verdadeira 

liberdade só pode vir da verdade e essa verdade é 

Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo, amém. 
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4º DOMINGO DA QUARESMA 

Fortaleza, 2014 

 

Meus caríssimos irmãos, não deixa de ser 

interessante nós vermos esses homens da 

Palestina, judeus que esperavam a séculos a vinda 

do Messias, ao verem o milagre que Jesus fizera 

com cinco pãezinhos alimentando uma multidão 

de quatro mil homens, imediatamente 

conceberam na sua cabeça naturalista, ou seja, 

muito terrena, muito horizontal, pouco espiritual, 

a ideia de que aquele homem devia ser rei, porque 

o rei vai distribuir pão para toda a gente e não 

haverá mais pobreza no mundo. Diversas vezes no 

evangelho nós vemos essa diferença entre a 

pobreza e a riqueza. O pobre querendo ser rico e 

Jesus dizendo: não é por aí! Não vim aqui para 

trazer riquezas para vocês, eu vim para trazer a 

vida sobrenatural, eu vim para que vocês 

entendessem que não é o horizontal que nos 

interessa, porque não só de pão vive o homem. 

Nem só de pão vive o homem, mas Jesus 

multiplicou os pães porque eles estavam com 
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fome e enfraquecidos, pois há dias seguiam Nosso 

Senhor e estavam necessitados daquele alimento 

material. Ah, Ele dá! Nosso Senhor nos dá o 

alimento material. Ele nos dá o necessário para 

viver desde que nós tenhamos nossas mentes e 

espíritos colocados nas coisas do Céu, nas coisas 

de Deus e não nas coisas da terra. 

 

Essa diferença entre a vida natural e a vida 

sobrenatural, infelizmente, nós temos uma 

tendência muito grande de perder. Temos a 

tendência muito grande de não compreender e de 

estarmos sempre voltados para as coisas da terra, 

para as coisas da nossa casa, da nossa vida, que 

são importantes, têm seu lugar. Nós temos 

responsabilidades a cumprir também nessa 

ordem, mas não quando Deus está na nossa frente. 

Não quando as coisas de Deus estão na nossa 

frente. 

 

Nós acabamos de ouvir uma epístola, uma leitura 

em que São Paulo nos fala de duas igrejas. Nos fala 

da sinagoga dos judeus, nos fala do regime 
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religioso revelado aos homens no Antigo 

Testamento, e nos fala da Igreja de Nosso Senhor 

Jesus Cristo. Porque uma é escrava. É escrava a 

quê? A muitas coisas. A sinagoga era escrava à lei 

de Deus, por exemplo. A Lei revelada por Moisés. 

Escrava por quê? Porque a lei não convertia. São 

Paulo explica isso. A lei não tinha força para 

perdoar os pecados, enquanto que a vida da graça, 

que é trazida por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

perdoa os pecados e leva pro Céu. É assim, então, 

que quando veem Nosso Senhor Jesus Cristo os 

judeus ficaram como que preocupados... e a nossa 

vida religiosa? E a lei de Moisés? E todo o apego 

que nós temos a estas cerimônias que Moisés nos 

prescreveu, que os fariseus ficavam exigindo de 

Jesus e Jesus não dava a eles? Então São Paulo vai 

dizer: “ela deve ser expulsa; a escrava com seu 

filho, deve ser expulsa a sinagoga com seus filhos” 

porque esta religião caducou com a Nova Aliança 

que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu no seu 

sangue. 
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Temos aí mais uma vez a vida natural, que era a 

Lei de Moisés, para dar aos homens pelo menos a 

noção de que haviam pecado, e a lei sobrenatural 

do evangelho que nos traz a graça santificante, nos 

transforma por dentro, nos torna aptos a 

caminhar quarenta dias e quarenta noites no 

deserto. E já que nós citamos quarenta dias e 

quarenta noites no deserto, que seja Elias até o 

Monte Horeb, que seja Moisés ao subir a 

Montanha do Sinai e entrar naquela nuvem 

tenebrosa. Nosso Senhor nos ensina que é através 

da penitência, que é através do jejum, que é 

através do afastamento do mundo que nós 

preparamos nossos corações para enfrentar o 

combate espiritual da nossa vida. Porque o que foi 

para Elias e o que foi para Moisés, o que foi para 

todos os homens que se preparavam com jejum e 

com penitência para enfrentar todo tipo de perigo 

no Antigo Testamento, como nós lemos? O que foi 

para Jesus quarenta dias no deserto, sem comer e 

sem beber para enfrentar as três tentações do 

demônio? Não que ele fosse cair nas tentações, 
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mas para nos mostrar que nós também podemos 

não cair nas tentações.  

 

Faltam três semanas de Quaresma. Nós já 

passamos três semanas. Quinta-feira passada 

marca a metade da Quaresma. E na metade da 

Quaresma a Igreja relaxa um pouquinho. E por 

causa desse pequeno relaxamento na penitência a 

missa de hoje poderia ser celebrada com um 

paramento cor de rosa, diminuindo um pouco o 

rigor do roxo. Por causa da metade da Quaresma, 

na missa de hoje o nosso Órgão pode tocar. 

Poderíamos ter tido algumas flores no altar. Essas 

coisas na Quaresma não existem, mas no quarto 

domingo existem, como que uma concessão que a 

Igreja nos faz para nos dizer: fizeram penitência 

até agora? Pois continuem, eu dou um pouco de 

alívio para que as três semanas que faltam: quarta 

da quaresma, primeira da Paixão e a Semana 

Santa, que é a segunda da Paixão, seja vivida numa 

verdadeira penitência. 
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Que nós possamos recobrar o ânimo. Se 

desanimamos depois da segunda, terceira 

semana... que nós possamos voltar ao jejum e a 

penitência, que começamos, mas que talvez não 

tenhamos continuado. Porque esse tempo é um 

tempo de conversão. Esse tempo é um tempo de 

tornar nossos corações sobrenaturais como São 

Paulo e como Jesus exige daqueles homens que 

queriam fazê-lo rei. Ele saiu, se escondeu, porque 

Ele não veio aqui para ser rei dos povos e sim para 

ser rei de todos os homens lá no Céu. 

 

Cabe então a cada um de nós lembrarmos: o que é 

o jejum? O que é a penitência? Por que razão 

devemos nós mortificar nosso corpo? Nós 

sabemos muito bem que temos inclinações 

contrárias à santidade. Em primeiro lugar, dentro 

de nós, que é a soberba da vida, a mais grave de 

todas. O orgulho que toma conta e faz com que 

cada um de nós seja o centro do mundo. Cada um 

de nós com sua opinião, cada um de nós com seu 

entendimento, cada um de nós com sua vontade, 

impondo-a a todos os outros é a mais terrível das 
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concupiscência. E nós deveríamos todos os dias ao 

acordar, pedir e suplicar a Deus a virtude da 

humildade, para podermos ter relações com 

nossas famílias, nosso trabalho, nossa escola... que 

não sejam movidas pela soberba da vida. 

 

A concupiscência dos olhos, que faz com que esse 

mundo moderno nos ofereça todo o tipo de 

riqueza, todo o tipo de coisas que nós temos que 

comprar, e que nós temos que comprar, e temos 

que comprar... porque se não comprarmos, nós 

vamos estar sendo vistos pelos outros como 

pessoas pobres, pessoas que não valem nada. E a 

concupiscência coça na mão e a gente quer gastar 

dinheiro, e a gente precisa ser rico para gastar 

dinheiro. Terrível a concupiscências dos olhos, 

que nos move para o pecado! Pecado das coisas 

que brilham diante de nós e que nos levam para o 

inferno. Principalmente as parafernálias 

tecnológicas, redes sociais, computadores e 

smartphones, sobretudo para crianças. Temos 

que prestar atenção com essas coisas porque vicia 

e depois nós não conseguimos mais nos livrar 
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disso. Diminui drasticamente nossas obrigações, 

diminui drasticamente nossas orações! O tempo 

que nós teríamos para ler um livro espiritual na 

Quaresma, não temos porque estamos lá trocando 

mensagens idiotas com os nossos amigos, falsos 

amigos de internet! 

 

Depois, a concupiscência da carne, que move a 

nossa sensibilidade. Que move nossa 

sensibilidade a quê? A dizer: jejum hoje, logo hoje 

que estou cansado? Não vou fazer jejum não! Eu 

tenho que comer, eu preciso comer! Então vai a 

penitência pelo ralo e não se faz penitência 

alguma porque coitadinho de nós, estamos muito 

cansados enriquecendo e ganhando dinheiro para 

poder comprar o último smartphone que saiu. 

 

Tudo isso é falsificação da nossa vida, tudo isso é 

um afastamento da ordem que a Igreja 

estabeleceu para a nossa santidade, para que nós 

possamos chegar ao céu. E Nosso Senhor nos 

explica na missa de hoje: largue a escrava que só 

leva pro inferno e viva da livre, daquela que é 
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nossa mãe, daquela que nos traz sacramentos 

verdadeiros, que nos enche a alma de graças 

espirituais e que nos transforma em Cristo, que 

fazem com que o amor que brota em nosso 

coração seja um amor verdadeiro. 

 

Eu separei para vocês algumas palavras de São 

Basílio Magno, um sermão sobre a penitência, 

onde ele diz que a penitência e o jejum geram vida 

dentro de nós, faz uma concepção de vida 

espiritual dentro de nós. A penitência, o jejum, 

nutrem nosso corpo e nossa alma. Ou vocês não 

acreditam naquela passagem do livro de Daniel: 

quando os três jovens estão na corte de Babilônia 

e vivem do jejum e são mais vigorosos do que os 

filhos de Babilônia que comiam todos os manjares, 

carnes e folhas do Rei Nabucodonosor. 

 

A penitência e o jejum fortalecem! Fortalecem o 

quê? Diz, São Basílio, a virilidade do homem para 

que os homens voltem a ser verdadeiramente 

homens porque hoje não são mais. Estão 

enfraquecidos, amolecidos pelo sentimentalismo. 
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A penitência prepara o santo porque confirma na 

fé a nossa alma. Fortalece a vida espiritual dentro 

de nós. A penitência e o jejum tornam sábio o 

legislador, inclinam a alma à temperança 

verdadeira e produzem verdadeira piedade. É isso 

que nós temos que ouvir dos santos. Não apenas 

uma mitigação da penitência, mas ao contrário, 

um incentivo para que nós façamos uma boa 

Quaresma. Para que nós tenhamos a liberdade de 

viver da graça de Deus. Para que nós possamos 

restaurar na sociedade o equilíbrio que foi 

perdido. Eu falei há pouco da virilidade do homem 

que já não tem mais, como também a feminilidade 

desapareceu e a ordem da sociedade entre o 

homem e a mulher foi invertida e com isso a 

sociedade está em plena decadência. É, então, 

através da penitência, através de uma sabedoria 

mais elevada que o homem torna-se homem e 

chefia a sua casa. A mulher torna-se dócil e 

feminina e enche de amor o lar onde ela estiver. 

Tudo isso desapareceu da nossa sociedade, vocês 

sabem muito bem. 
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Vamos então pedir à Virgem Maria, a São José que 

nós possamos aprender com eles a viver 

verdadeiramente das virtudes, da força, da 

espiritualidade sobrenatural. Não do 

sentimentalismo que nos leva a qualquer 

consideração bonitinha da vida espiritual, mas da 

vida sobrenatural verdadeira. Forte, heroica que 

vence a si mesmo, que vence as tentações e que 

transforma o coração em uma residência, uma 

morada, um lugar onde Nosso Senhor Jesus Cristo 

vem repousar para nos trazer um dia a salvação 

eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, amém. 
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PAIXÃO 

Niterói, 2017 

 

Meus caríssimos irmãos, eu disse para as crianças 

do Colégio São Bernardo que nesse domingo elas 

teriam uma surpresa na Igreja e, de fato, a Igreja 

se modifica para o primeiro domingo da Paixão: os 

véus roxos cobrem as nossas imagens, já não há 

mais a cruz, ela está velada para que a crucifixão 

de Nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte na cruz, 

não esteja apenas representada num pedaço de 

pau, num pedaço de gesso, mas dentro do nosso 

coração. Nós é que somos a cruz, nós é que 

carregamos Jesus crucificado a partir desse 

domingo. 

 

Quinze dias que nós temos para viver esta 

crucifixão, para viver esta morte de Cristo, para 

acompanhar passo a passo a sua paixão para 

poder estar com Ele na ressurreição. Então, 

aproveitemos o tempo. Se até agora, quatro 

semanas de quaresma não foi o suficiente para 

que nós nos convertêssemos, para que nós 
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entendêssemos a importância de esvaziar de nós 

mesmos nossas considerações, nossos 

pensamentos, nossas atitudes, pelo menos agora 

nós podemos fazê-lo. Pelo menos agora podemos 

preparar a nossa Semana Santa de um modo mais 

eficaz, porque agora nem mais posso dizer: “Vou 

fazer jejum por causa de mim, para eu me 

aperfeiçoar”. Agora nós temos que fazer jejum por 

causa de Cristo crucificado. Ele morreu por nós, 

Ele deu sua vida por nós e nós temos que alguma 

coisa fazer, não podemos ficar sentados 

brincando, ganhando dinheiro, pensando nas 

coisas do mundo e Jesus morrendo por nós. Não é 

justo isso. Cabe a todos os católicos, um tempo de 

mortificação. Nos foi dado quatro semanas pra 

trás, não aproveitamos ou aproveitamos pouco, 

pois aproveitemos melhor agora porque já não 

conta mais eu e sim Nosso Senhor crucificado. 

 

Então os véus roxos marcam nosso coração, 

marcam de certa forma até mesmo a nossa 

psicologia para que a espiritualidade cresça, para 

que nós possamos entender esta comunhão com 
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Cristo morto, esta comunhão ao pé da cruz com 

Maria e São João Evangelista. São João recebe de 

Jesus esta palavra: “Mulher, eis aí o teu filho. Filho, 

eis aí a tua mãe”. Nesse momento, nós estamos ali 

em São João Evangelista, nós recebemos essa 

filiação que Nossa Senhora aplica a todos nós. 

Então, vamos acompanhar a Via Sacra, vamos 

acompanhar o tempo da Paixão, vamos 

acompanhar a flagelação com ela, ao lado dela e 

ela vai nos ensinar porque esteve de pé ao lado da 

cruz, esteve de pé para nos mostrar o caminho da 

verdade, para nos mostrar o caminho do céu. E é 

justamente esse caminho da verdade que Nosso 

Senhor põe em relevo no evangelho de hoje. Toda 

a discussão que Ele tem com os fariseus é em 

torno da verdade, porque Ele é a verdade e os 

fariseus não acreditam nele, eles não acreditam na 

palavra de Jesus e diz diversas vezes: “Vós não 

credes na minha palavra”. Mas a minha palavra o 

que é? Ora, nós sabemos o que a palavra de Cristo 

é. Ele é a palavra, Ele é o verbo eterno, Ele é a 

segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, 

nós cremos na Sua palavra, nós cremos n’Ele, 
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porque falou-se no céu, disseram alguma coisa lá 

do céu, o Pai falou e Cristo encarnou-se no seio da 

Virgem Maria. A palavra foi transmitida para que 

nós a ouvíssemos, para que nós a escutássemos e 

esta palavra é a verdade, e se esta palavra saiu do 

Pai para se tornar Filho, em Jesus Cristo, significa 

que a verdade é Deus. E, de fato, a verdade é Deus. 

Ele é o único ser necessário, Ele é o único ser que 

não tem contingência, não tem tempo, não precisa 

deixar de existir para vir a existir e depois deixar 

novamente de existir. Ele é sempre e Ele é eterno. 

Então Deus é assim, Deus é a verdade e esta 

verdade é eterna, independente do mundo. 

 

Vejam como vai longe a nossa consideração sobre 

o tempo da Paixão. Cristo é a verdade, mas essa 

verdade é Deus, está na eternidade, independente 

de Cristo. O verbo sim porque, necessariamente, 

Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Jesus nasce 

de Maria Virgem no tempo, transmite da 

eternidade para o tempo a verdade que Deus é. Há 

uma palavra que é dita para que a verdade eterna 

de Deus apareça nesse mundo e nós a 
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escutássemos, aprendêssemos com ela e 

crêssemos nela. Essa é a ordem que faz com que a 

verdade única e eterna, que é o próprio Deus, faz-

se vida no nosso mundo, faz-se vida na nossa 

terra. Ela ecoa nessa terra: “Abraão que vós dizeis 

que é vosso pai, na fé, viu-me. Ele me viu e passou, 

ele teve a alegria de compreender que eu viria e 

que, eu vindo, era a verdade de Deus que estaria 

nesta terra”. Todos os patriarcas, todos os 

profetas tiveram um contato com a verdade de 

Deus porque Deus aparecia para eles, falava-lhes 

e ensinava-lhes as coisas. Então, eles tinham um 

contato com Deus, mas eles não podiam ainda 

entender o que é Jesus Cristo porque é a própria 

palavra de Deus, encarnada ali para que nós 

tocássemos, como diz São João Evangelista. Para 

que nós sentíssemos, para que nós 

conversássemos, comêssemos junto com Ele e 

recebêssemos d’Ele, então, aquele ensinamento 

que torna-se Igreja. Torna-se Igreja porque a 

verdade eterna vem em Jesus Cristo. Jesus funda a 

Igreja. E o que é a Igreja senão a detentora da 

verdade? Aquela que tem por missão espalhar a 



62 

verdade por todos os homens. “Ide por todas as 

nações ensinando esta doutrina”, foi o que Jesus 

disse aos apóstolos no momento da ascensão. 

Ensinando esta doutrina, ou seja, essa verdade de 

fé, uma verdade que deve ser crida, uma verdade 

que deve estar dentro de nós como sendo a 

própria presença de Deus em nós. 

 

Então, a Igreja recebe a verdade com a autoridade 

divina para nos transmitir a mesma verdade de 

Deus e ela nos transmite. Sois cristão? Sim, sou 

cristão com a graça de Deus, faço o sinal do 

cristão: em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo. Está resumindo toda a nossa fé, tudo aquilo 

que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus palavra 

falou está resumido no sinal da cruz. Em nome do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima 

Trindade, a encarnação do verbo na cruz e a nossa 

salvação, nossa redenção. Pela cruz nós nos 

salvamos, pela cruz nós estamos unidos a esse 

Cristo que é palavra da verdade e que é morte na 

cruz. Então, aquela palavra transmitida para a 

Igreja, aquela palavra que a Igreja nos traz no dia 
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do nosso batismo e que é enxertada em nós, como 

diz São Paulo, para que brote frutos abundantes, 

esta palavra torna-nos, de uma certa forma, o 

próprio Cristo. Nós renascemos em Cristo, diz São 

Paulo, nós somos um só corpo com Ele. Nós 

formamos um só corpo que é a Igreja, mas 

também individualmente nós somos um só com 

Ele por causa do batismo e esta unidade com a 

verdade, esta unidade que nos une na nossa fé que 

está na inteligência a essa verdade eterna, a essa 

verdade da Igreja, a um dogma católico, esta 

verdade que está dentro de mim torna-se vida, 

torna-se comunhão. 

 

Então, se no batismo nós ouvimos pela primeira 

vez, misticamente, dentro de nós uma palavra da 

verdade que nos transformou em uma nova 

criatura, na eucaristia nós recebemos a comunhão 

com a mesma palavra da verdade e aí ela torna-se 

caridade, torna-se obra, ela torna-se amor. É 

assim que vive o cristão, é assim que vive o 

católico e é por isso que quando fazemos o nosso 

sinal da cruz nós devemos entender essas coisas, 
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o nosso sinal da cruz não poderia ser feito com as 

negligências que nós costumamos fazer, ao 

contrário, toda vez que nós fôssemos fazer o sinal 

da cruz nós deveríamos levar um choque porque 

agora vai acontecer uma coisa diferente, vai 

acontecer um rito, agora eu vou estar 

comungando com Cristo na verdade eterna que é 

Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, um sinal da cruz bem feito. Crianças, 

quando fizerem o sinal da cruz façam com atenção 

porque é Cristo que está dentro de nós, é Cristo 

que está comungando conosco no batismo e na 

eucaristia. E é por isso que nós podemos entender, 

sim, os fariseus não receberam a palavra e Nosso 

Senhor atacou-os e disse: “Vocês não creem em 

mim. Vocês não aceitam esta palavra que é o 

próprio Deus”. E joga isto, então, para o retorno de 

Cristo para o céu. “A minha glória não é minha, foi 

Ele que me enviou, a glória é d’Ele, a glória é Deus, 

a glória é Pai, Filho e Espírito Santo, e é para esta 

glória que eu vou. Eu não preciso lutar por ela, eu 

estou nela, porque há quem dê testemunho de 

mim”. 
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E assim nós vamos então compreendendo, vendo 

a gravidade da situação da vida católica, da fé 

católica quando nós estamos em comunhão com 

Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Vale a pena conhecer a doutrina, vale a pena 

estudar o nosso catecismo, vale a pena rezar o 

nosso terço, porque tudo isso é a fé na inteligência, 

o amor no coração. Tudo isso vai, como que numa 

ebulição espiritual dentro de nós, nos elevando, 

sanando nossas feridas, nos fazendo amar de 

verdade, conhecer a Nosso Senhor Jesus Cristo de 

verdade e ter, na Semana Santa, uma 

compreensãozinha um pouquinho mais profunda 

dos ritos que nós vamos assistir. Cuidado com os 

horários, cheguem cedo, aproveitem de todos os 

momentos, abram seu missal, vamos preparar os 

ritos da Semana Santa. Domingo que vem é 

Domingo de Ramos, é grandioso demais para 

simplesmente nós chegarmos aqui como se fosse 

qualquer domingo. Nós temos que preparar isso, 

temos que ensinar para as crianças o que significa 
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aquele ramo, porque que nós vamos cantar 

louvores a Jesus Cristo que entrou em Jerusalém 

num burrinho, para que nós também estejamos ali 

diante d’Ele colocando ramos e flores pelo 

caminho para que ele passe e venha no nosso 

coração. É o lugar, o altar, a morte dele e sua 

ressurreição. 

 

Tenhamos, então, como critério a verdade eterna 

que chega até nós por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

a verdade eterna que chega até nós pela Santa 

Igreja Católica. Porque na leitura de Isaías esta 

verdade eterna, esta verdade da Igreja parece 

aquilo que nós estamos vivendo hoje na Igreja 

para defender a verdade. Nós somos 

marginalizados, nós somos perseguidos, nós 

somos mortos todo dia por amor à verdade, por 

amor à Jesus Cristo, que é a verdade, por amor à 

Sua Igreja, que é a verdade. E essa leitura de Isaías 

nos mostra várias frases em que essa verdade é 

aplicada perfeitamente ao drama que nós vivemos 

há cinquenta anos, a essa situação da Igreja 

porque somos consolados por Deus. Ele vê a nossa 
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perseguição, Ele vê o estado em que estamos e nos 

consola. “Eu te ouvi no tempo favorável, auxiliei-

te no dia da salvação. Eu te conservei, eu te 

construí por uma aliança do povo para 

restaurares a terra, para possuíres as heranças 

devastadas”. O que significa as heranças 

devastadas? Senão a fé abandonada pelas 

autoridades da Igreja, senão a fé vilipendiada por 

Vaticano II. As heranças devastadas, nós somos 

herdeiros da verdade, e elas foram devastadas e 

Nosso Senhor vem em nosso socorro e diz: “Eu 

vou fazer vocês restaurarem a terra”, ou seja, 

restaurarem a vida da Igreja e devolver, possuir as 

heranças devastadas. Para dizeres aos que estão 

em cadeias: “Sai da prisão!” e aos que estão nas 

trevas: “Vede a luz!”. Ao longo dos caminhos 

encontrarão com que se alimentar e em todas as 

planícies haverá o que comer para eles. 

 

Ora, nós estamos famintos, tiraram o nosso pão, 

tiraram o nosso alimento espiritual e Nosso 

Senhor vem em nosso socorro e colocou padres 

com a Santa Missa verdadeira em todas as 
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planícies, ou seja, em toda a Terra para que 

ninguém desfalecesse pelo caminho, para que no 

meio do deserto houvesse o que comer. E nós 

estamos num deserto. É muito impressionante 

isso quando nós aplicamos à crise da Igreja. “Não 

padecerão fome, nem terão sede. Não os 

molestará o calor do sol porque O que tem 

compaixão deles os governará”. 

 

Nós estamos desgovernados pelas autoridades da 

Igreja e Aquele que tem compaixão de nós, ou seja, 

Deus, nos governa Ele mesmo e nos dá tudo o que 

nós precisamos para desenvolver a nossa fé 

católica. “Os levará a beber as fontes das águas e 

reduzirei a caminho todos os meus montes, tudo 

aquilo que é difícil se tornará um caminho fácil e 

as Minhas veredas serão alteadas. Eis, eles virão 

de longe, aqueles do setentrião e do mar. Aqueles 

outros da terra do meio dia, ou seja, do sul. Louvai 

céus, regozija-te terra, fazei retinir ó montes 

louvores festivos”. 
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Eu assinalava ontem que a Igreja nos chama para 

louvores festivos em plena Quaresma. Por que? 

Porque nós fomos salvos por Ele, porque Ele veio 

em nosso encontro, Ele veio nos alimentar no 

meio do deserto. Então temos motivos, sim, de nos 

alegrar. Ele consolou o Seu povo e Ele se 

compadecerá de Seus pobres, que somos nós, 

abandonados. Entretanto, disse Sião, os homens 

de Sião disseram: “Senhor, o Senhor me 

desamparou, o Senhor se esqueceu de mim”. A 

tentação que nós temos de dizer: “temos que fugir 

para um lado ou temos que fugir para o outro, 

vamos ser sedevacantistas ou vamos para o 

progressismo, que temos que obedecer, Ele nos 

desamparou, o Senhor se esqueceu de mim”. E 

Deus diz: “Por ventura pode uma mulher 

esquecer-se de seu menino de peito, de sorte que 

não tenha compaixão do seu filho?” E a resposta 

de Isaías é impressionante, de Deus falando em 

Isaías: “Sim, ela pode, até mesmo isso pode 

acontecer, e mesmo que isso aconteça Eu não me 

esquecerei de ti”, diz o Senhor onipotente. É por 

isso que nós temos que perseverar, é por isso que 
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nós temos que praticar a nossa Quaresma, é por 

isso que nós temos que amar a Deus acima da 

normalidade da nossa vida, porque Ele nos 

conduz pelo deserto, Ele nos consolou no meio das 

tribulações, Ele nos alimentou quando nós 

estávamos abandonados, Ele veio em nosso 

socorro por compaixão porque ele sofre conosco 

o que nós sofremos na Igreja. 

 

Então tenhamos, nesse tempo da Paixão, uma 

consciência católica profunda de dizer: “Não é 

possível que eu continue nessa negligência. Vou 

me santificar pelo menos nesses quinze dias”. Em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
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DOMINGO DE RAMOS 

Niterói, 2017 

 

Meus caríssimos irmãos, assim começa a Semana 

Santa, começa diferente, começa com a benção 

dos ramos para que nós possamos, nós também, 

irmos adiante. Ir atrás de Nosso Senhor, juncando 

o nosso caminho com os ramos bentos para que 

nos alegremos no nosso coração, porque nosso 

Rei entra em Jerusalém hoje. A Igreja veste-se de 

vermelho por causa da realeza de Cristo. Esconde 

as cores roxas até certo ponto, porque estamos em 

festa. Nosso Rei chegou, ele vem montado num 

jumento, filho daquela que leva o julgo. Ele, Cristo, 

leva o julgo. Ele carregou aquela trave nas costas, 

ou seja, sua cruz. Então ele vem sentado num 

jumentinho por causa da sua cruz; e ele vem 

montado num jumentinho por ser Rei. Não andará 

a pé porque é rei, estará montado num modo de 

transporte mais rico, digamos assim, mais nobre 

do que o normal de Nosso Senhor, que era 

caminhar por aquelas estradas na Palestina, 

ensinando seu evangelho, ensinando a sua 
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doutrina. Agora já não é tanto a sua doutrina que 

Ele tem que ensinar, é o exemplo, é sua vida, é sua 

cruz e sua morte.  

 

Ele entra em Jerusalém para cumprir as 

escrituras, Ele Rei de Israel, Ele Rei de todas as 

nações, Ele Rei, nosso Rei, entra em Jerusalém 

para tomar posse da cidade santa, para 

transformar aquela cidade santa na sua sede, na 

sede do seu reino aqui na terra que é a santa 

Igreja. O que quer Ele de nós? Qual a atitude que 

eu devo tomar nessa Semana Santa? Talvez para 

compensar toda a Quaresma que eu fiz mais ou 

menos. Talvez para que haja algum jejum onde eu 

prometi e não cumpri, talvez para que eu desligue 

uma televisão que não desliguei durante a 

Quaresma.   

 

Tantas e tantas mortificações que nós poderíamos 

ter feito melhor durante a Quaresma; é agora a 

hora de nós compensarmos nossas negligências 

entrando dentro do espírito da Igreja, trazendo 

para nós Jerusalém, trazendo o Monte das 
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Oliveiras para que Jesus chegue e esmague as 

oliveiras e tire dali o óleo santo, que estará 

presente também nesta Semana Santa. Tudo isso 

são fatores da riqueza simbólica que a Igreja em 

sua liturgia nos traz para que se realize esse 

grande milagre. Ele está aqui, Jerusalém é na 

nossa capela! Nós estamos diante do Monte das 

Oliveiras vendo Jesus entrar. 

 

Nos alegramos com Ele, cantamos com Ele e claro, 

não estaremos entre aqueles que gritarão 

amanhã, crucifica-o, crucifica-o! Nós sabemos que 

nossos pecados são esse grito. Nós sabemos que 

cada vez que nós caímos, nós somos fracos. Esse 

grito nós damos: crucifica-o, crucifica-o, mas nós 

não queremos Ele. Nós queremos o amor de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Nós queremos o amor da sua 

Santa Cruz, nós queremos estar presentes com Ele 

nesse momento para que alguma coisa nova 

aconteça em nosso coração nessa Semana Santa, 

para que alguma coisa nova aconteça e nos 

transforme. Que eu seja uma nova criatura! Que eu 
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não esteja, mais apenas acompanhando alguma 

coisa que já não significa nada para mim.  

 

Toda essa liturgia da Semana Santa trará para nós 

uma transformação interior, uma vida mística 

nova, uma espiritualidade que Ele quer nos dar. É 

por isso que nós deveríamos ter sido generosos na 

Quaresma esvaziando o nosso coração de nós 

mesmos, para que Ele pudesse nos dar o presente 

da sua vida, para que Ele pudesse nos dar o 

presente do seu sangue e que isso tivesse um 

reflexo imediato em nós. Uma transformação, uma 

conversão em que nós fôssemos realmente novas 

criaturas porque Cristo morreu na cruz por mim. 

Então a Igreja canta hoje os louvores de Cristo Rei. 

A Igreja se veste de vermelho para dizer: Ele é de 

fato o meu Rei! Então nós vamos deixar um 

pouquinho o rigor do roxo, porque a realeza de 

Nosso Senhor Jesus Cristo só pode ser uma grande 

felicidade para nós. Tudo isso é um aprendizado, 

tudo isso é um modo que nós devemos ter de 

trazer aquela realidade de dois mil anos atrás para 

junto de nós. Ou será que não é assim na liturgia? 
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Quando o padre tem nas suas mãos um pedaço de 

pão e que ele diz as palavras da consagração, não 

é o Gólgota que está presente ali no altar? Não é a 

renovação incruenta do sacrifício da cruz? Não é a 

morte de Cristo que está representada por 

aquelas palavras e que se transforma em pão e já 

não tem mais nada de pão, zero de pão? Tudo ali é 

corpo, alma, sangue e divindade de Nosso Senhor 

Jesus Cristo! Então em cada missa esse milagre da 

transposição da Palestina para cá, que se realiza 

também na Semana Santa, a Palestina é aqui e 

Cristo crucificado estará aqui. E hoje nós 

entramos em Jerusalém para saldar o nosso Rei. 

Não qualquer rei, mas o Rei do universo, Rei do 

céu e da terra. Que Ele seja realmente Rei das 

nossas casas, que Ele seja realmente Rei dos 

nossos corações.  

 

O que faremos nós para que este Rei não fique 

aborrecido? Para que Ele não se volte as costas 

contra nós e saia da nossa casa? Nós temos que 

mudar alguma coisa, estamos recebendo o 

próprio Rei dentro de casa, vamos fazer uma 
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comida gostosa, vamos arrumar a sala, vamos 

receber nosso hóspede do melhor modo possível. 

Se Ele fosse um rei humano, um rei dessa terra, um 

rei das nações, não! Ele é Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Claro, Ele é humano também, mas Ele é 

Deus. Com quanto mais carinho, com quanto mais 

cuidado não vamos, nós, preparar o nosso coração 

para receber hoje no Domingo de Ramos, Jesus 

como nosso Rei! Que nós possamos realmente 

renunciar os pecados, renunciar as nossas 

imperfeições. Pedir a este Rei que traga tanta 

riqueza para dentro de nós que já fique para trás 

aquelas imperfeições do nosso temperamento. 

 

O modo como nós fazemos o nosso próximo 

sofrer, porque nós somos intragáveis, cada um de 

nós é intragável e nós deveríamos reconhecer isso 

um pouco melhor. Então se nós conseguíssemos; 

por causa de Ramos, por causa de Cristo Rei, por 

causa da Semana Santa; ser melhor, nossos irmãos 

já agradeceriam. E se cada um fizer a sua parte 

todos agradecem uns com os outros, vivem na 

caridade, vivem crucificados com Cristo para com 
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Ele ser ressuscitado também no Domingo de 

Páscoa.  

 

Esta é a grande realidade que a Igreja nos 

apresenta. Ela nos convida para esta graça, 

querem receber sim essa presença de Nosso 

Senhor, constante, estável para sempre que já é 

uma antecipação do céu. Então renuncie a si 

mesmo, renuncie a seus gostos pessoais. Deixe de 

lado seu temperamento. Vamos começar a olhar 

para dentro do nosso coração com um pouco mais 

de humildade. Agradecer mais do que exigir. Com 

isso Nosso Senhor virá. Fará em nós a sua morada, 

estará realmente com seu castelo maravilhoso, 

desse Rei Universal, e estará dentro de nós. E nós 

podemos, então dizer: sim meu Senhor, sois o meu 

Rei, eu sou o último dos Vossos súditos, pronto 

para servi-lO, pronto para amá-lO, pronto para 

receber todo benefício eterno que quereis me dar. 

 

É isso o Domingo de Ramos. É para isso que serve 

o Domingo de Ramos. Se nós começamos com esse 

ímpeto de amor, a Quinta-Feira Santa vai ser 
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vivida no ubi caritas, vai ser vivida no Lava-Pés, 

vai ser vivida na instituição da Eucaristia de modo 

que nós realmente tenhamos essas coisas de 

modo muito forte dentro de nós. A Sexta-feira 

Santa, será realmente a Adoração da Cruz. O que é 

adorar a Cruz? Adorar a cruz Jesus crucificado, 

adorar a cruz Jesus morto por nós, será que nós 

viemos aqui na Sexta-feira Santa entendendo o 

que estamos fazendo? Será que não é hoje no 

domingo de Ramos que nós não devemos 

aprofundar na nossa meditação toda essa 

realidade, da Semana Santa? Será que não é hoje 

que já devemos antecipar as luzes da ressurreição 

que no Sábado Santo estaremos já vendo brilhar 

no Círio Pascal? Na benção da água batismal, no 

batismo que nós teremos neste Sábado Santo? E 

tudo isso são luzes da ressurreição! 

 

É Jesus ressuscitado que vem até nós. Mas como 

nós vamos viver Jesus ressuscitado se nós não 

vivermos ele morto na cruz? Se nós não vivermos 

Ele na última Ceia? Se nós não vivermos Ele 

entrando em Jerusalém cantando Hosana ao Filho 
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de Davi: bendito o que vem em nome do Senhor? 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

QUINTA-FEIRA SANTA 

Niterói, 2017 

 

Meus caríssimos irmãos, são nessas noites 

especiais que a Igreja nos oferece que, de repente, 

nós paramos o curso da nossa vida e nos 

concentramos nas cerimônias da Igreja. Não 

apenas por causa de uma festa como no caso de 

um natal, por exemplo, ou de uma festa de Nossa 

Senhora, mas todo esse envolvimento da Semana 

Santa que nos traz, além daquela preparação toda 

da Quaresma, além desses dias que antecedem a 

Quinta-feira Santa, com a paixão de São Mateus, de 

São Lucas, de São Marcos. Tudo isso vai 

envolvendo nossa alma, vai nos conduzindo 

espiritualmente a estarmos hoje dentro da nossa 

igreja, dentro da nossa casa espiritual, diante de 

Nosso Senhor que vai passar os seus momentos de 

Paixão. 

 

O nosso pensamento deve voltar-se para 

Jerusalém porque, nesse momento da História 

Sagrada, Nosso Senhor reuniu-se com seus 
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apóstolos no Cenáculo. Ele estava em Betânia. E 

saiu de Betânia durante o dia porque logo vinha a 

Páscoa, a festa da Páscoa, logo vinha o sábado e 

aquele sábado era de grande solenidade. Era a 

Páscoa, era a comemoração da passagem da 

escravidão do Egito para a Terra Prometida. Então 

todos se apressavam e Jesus também se apressa. 

Ele ainda não tinha morrido na cruz, ainda vivia 

no Antigo Testamento e quis passar por todos os 

rituais dando o exemplo. Ele acaba de dizer: “Eu 

vos dei o exemplo”, também deu exemplo pela 

perfeição da sua piedade. Como homem, ele 

cumpriu a lei exatamente como Deus a tinha 

revelado. 

 

Então ele vai a Jerusalém, sai de Betânia e se dirige 

a Jerusalém, mas Ele já tinha enviado dois dos seus 

discípulos para preparar o Cenáculo. Um autor 

espiritual, falando do Cenáculo, diz que, enquanto 

no templo de Jerusalém preparavam-se todos 

para imolar o cordeiro pascoal, aquele Cenáculo 

era a primeira igreja da vida da Igreja Católica. 

Naquele Cenáculo estava resumida toda a Igreja: 
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Jesus e seus discípulos, os doze apóstolos. A 

Virgem Maria, certamente por ali também, 

servindo junto com as santas mulheres. Ali 

estavam seus discípulos para fazer exatamente 

aquilo que nós fazemos hoje aqui e que em cada 

canto do planeta os padres da Tradição fazem. Os 

outros eu não sei, o que eles inventam de missa, o 

que eles inventam de ritos eu não sei, não garanto 

nada, mas na Tradição eu conheço e sei que é o 

verdadeiro rito que a Igreja nos transmitiu para 

que todos os anos nós tivéssemos, sim, presente 

diante de nós esses acontecimentos solenes na 

vida de Nosso Senhor Jesus Cristo que precedem a 

crucifixão, precedem o momento terminal em que 

Ele oferece a sua vida por nós. 

 

Naquele Cenáculo está resumida a Igreja, e as 

coisas que vão acontecer naquela sala são 

extraordinárias, várias coisas vão acontecer. Ele 

reúne os seus apóstolos para que, pela primeira 

vez, eles estejam presentes na instituição de três 

sacramentos. Três sacramentos são instituídos 

naquele momento: eles são ordenados sacerdotes 
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e bispos; celebra-se a primeira missa e Jesus é 

celebrante, sacerdote e vítima; e a santa Eucaristia 

que é distribuída e o poder de confessar os 

pecados que é dado aos apóstolos. Esses três 

sacramentos estão presentes naquela sala, além 

disso, ainda temos o Lava-pés. O Lava-pés que a 

Igreja quis trazer para nós de um modo físico, de 

um modo real, de um modo que toque os nossos 

sentidos para que alguma coisa nós possamos 

dizer que Ele nos deu o exemplo e eu aprendi com 

o exemplo dEle. Ele, Mestre e Senhor, lavou os pés 

dos seus discípulos e o que Ele disse nesse 

momento aos Seus discípulos fica ecoando no 

mundo até o fim dos tempos: “Eu, Mestre e Senhor, 

lavei os vossos pés. Vós deveis, também, lavar os 

pés uns dos outros”. Essa chave da virtude, essa 

chave da humildade, essa chave da fortaleza. 

Todas as virtudes estão concentradas no fato de 

que o Mestre vai lavar os pés dos apóstolos dando 

exemplo para nós. 

 

Voltemos um pouco atrás. Nosso Senhor senta-se 

à mesa, Ele celebra a Páscoa, celebra a principal 
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festa dos judeus e nessa festa ele distribui o pão e 

o vinho. Porém, Ele interrompe a cerimônia 

normal dos judeus para fazer algo que surpreende 

os apóstolos. Tanto surpreende que São Pedro se 

levanta com aquela euforia dele e diz: “Eu não! 

Lavar os meus pés? Vós, Senhor? Eu não”. E a 

palavra de Nosso Senhor é rápida e uma só: “Se 

não lavar os seus pés não terás parte comigo”. E 

imediatamente ele volta-se com todo aquele seu 

ímpeto e diz: “Ah, então se é assim lave-me todo”. 

E Jesus, então, já começa a indicar a traição de 

Judas que, nesse dia, a Quinta-feira Santa, se 

realiza. Então está presente também nesse 

momento, nesse Cenáculo em que Judas está 

presente. E ele então já diz: “Estais todos limpos, 

mas não todos”. 

 

Ele se debruça sobre seus apóstolos, cinge-se com 

um avental, joga água numa bacia e lava os pés aos 

seus discípulos. Lava os pés de cada um deles. 

Amorosamente, Jesus lava os pés de cada um 

deles. E tendo lavado os pés e, evidentemente, nós 

imaginamos que depois das euforias de São Pedro 
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todo mundo ficou bem quietinho, ninguém falou 

nada. O evangelho não nos traz nenhuma outra 

palavra enquanto Nosso Senhor estava ali lavando 

os pés. Nem mesmo o Ubi Caritas eles cantaram. E 

depois Nosso Senhor se levanta, volta a tomar sua 

túnica, senta-se à mesa e ali, então, Ele vai instituir 

a Eucaristia. Passamos de um evento para outro. 

Ele terminou de nos dar o exemplo, e este exemplo 

ecoa até o fim dos tempos. Agora Ele vai dar outro 

exemplo, Ele vai ser sacerdote, Ele vai morrer na 

cruz misticamente, Ele vai antecipar a Sexta-feira 

Santa na primeira Missa. Então, aquele Cenáculo é 

exatamente o que nós temos aqui: um altar. 

Aquele Cenáculo, aquela mesa onde Jesus está 

sentado com os seus apóstolos torna-se um altar 

do sacrifício. 

 

Tudo isso é muito grandioso e nós passamos nessa 

leitura sem prestar muita atenção nisso. Como 

que foi essa primeira missa? O que aconteceu com 

aquele pedaço de pão? Como pode aquele pedaço 

de pão ter estado nas mãos de Nosso Senhor, 

ouvido aquelas palavras consecratórias e 
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simplesmente ter se transformado no seu corpo, 

no seu sangue, na sua divindade como qualquer 

hóstia é feita nos nossos altares? Por que não 

explodiu aquele pão? Por que não brilhou aquele 

pão se era o próprio Cristo que estava ali falando 

aquelas palavras? Se era o próprio sacerdote, o 

único sacerdote que estava dizendo aquelas 

palavras. Senhor de toda criatura, senhor de todos 

os pães, que multiplicou duas vezes os pães para 

os seus discípulos. Aquele pão também foi 

multiplicado, aquele pão também era milagroso, 

muito mais milagroso do que os outros.  E, de certa 

forma, muito mais milagroso do que o nosso pão 

que nós consagramos nas nossas Missas. 

 

Que coisa extraordinária que deve ter sido essa 

primeira Missa! Como nós gostaríamos de estar 

ali! Como nós gostaríamos de estar no Cenáculo, 

em Jerusalém, nesse momento em que Jesus toma 

o pão e diz essas palavras! Certamente as disse 

sem emoção, como o sacerdote também diz sem 

emoção. Não importa para o sacerdote uma 

piedade sentimental, se eu tiver uma força 
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sentimental ou uma fé sentimental como os 

neoprotestantes das igrejas católicas hoje dizem: 

“Nós temos que pensar forte”. Nada disso. Tem 

que pensar nada. Tem que dizer corretamente as 

palavras e foi o que Jesus fez, instituiu a Eucaristia 

dizendo as palavras: “Isto é o meu corpo, este é o 

cálice do meu sangue”. Pronto. É suficiente, e ele 

não tem que pensar nada. E ele não tem que sentir 

nada. De vez em quando sentia. Quando aquela 

mulher doente se aproxima por detrás dEle e toca 

nas franjas das Suas vestes Ele sente uma virtude 

saindo de Si. É revelado assim no evangelho, mas 

ali não. Ele faz um milagre estupendo, tem nas 

mãos o Seu próprio corpo sacrificado, enquanto o 

próprio corpo que é Ele naquele momento não 

está sacrificado ainda. Que coisa mais misteriosa, 

que coisa estranha! E isso se realiza do mesmo 

modo que um padre celebra a Missa no seu altar. 

Não explode, não brilha, não sai voando, não tem 

nada. 

 

Essa é a primeira Missa de Jesus. A realidade que 

Jesus tinha nas mãos é a mesma, idêntica, que o 
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padre tem hoje. O mesmo pão de trigo 

transformado no corpo, sangue, alma e divindade 

de Nosso Senhor Jesus Cristo, distribuído aos seus 

apóstolos pela primeira vez. A Virgem Maria e os 

apóstolos receberam a hóstia consagrada, 

receberam Jesus no coração, comungaram. E se 

eles comungaram estavam em estado de graça, 

não tinha pecado nos seus corações. Nós sabemos 

disso porque é a doutrina da Igreja. Nenhum deles 

tinha pecado senão Jesus não teria dado 

indignamente, como diz São Paulo, poderia 

receber indignamente o corpo e o sangue de 

Cristo? Não. Santos recebem, antes de 

Pentecostes, recebem a Eucaristia com toda a 

piedade, misteriosamente comungaram com 

Cristo crucificado. Misteriosamente, estavam já 

diante do que aconteceria naquele dia em que, 

preso Jesus, ainda naquela noite, eles fugiram 

apavorados. Mas, ali eles comungaram. Sem saber 

muito bem como, eles estavam diante do Cristo no 

final daquela trajetória que o levará até o Gólgota.  
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Que poder esses apóstolos receberam! Ordenados 

padres, porque Jesus vai dizer imediatamente: 

“Isto que eu fiz, fazei vós também. Esta realidade 

que eu fiz, eu dou a vós o poder de realizar”. E, 

assim, se realiza até o fim dos tempos enquanto 

uma Missa for celebrada nessa terra haverá Jesus 

no Cenáculo celebrando a primeira Missa. E, não 

satisfeito em dar a eles o poder de celebrar a Santa 

Missa, transformar a eucaristia, ainda dá a eles o 

poder extraordinário de confessar os pecados. 

“Tudo o que ligares sobre a Terra será ligado no 

céu, tudo o que desligares na Terra será desligado 

no céu”. Eles recebem o sacerdócio de Cristo e 

todos os sacerdotes recebem o sacerdócio de 

Cristo, o poder mais elevado que existe em termos 

de relações humanas: ouvir os pecados dos 

penitentes, levantar a sua mão e arrancar do céu a 

absolvição dos pecados. 

 

É assim, simples: um tribunal, um acusador, a 

penitência, o castigo, a prisão e a libertação da 

prisão, no mesmo momento, tudo presente por 

um sinal da cruz que o padre traça, trazendo do 
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céu a graça, trazendo do céu a restauração deste 

Cenáculo interior onde Jesus celebra, Ele também, 

o seu sacrifício para a nossa edificação, para a 

nossa santificação. 

 

Então eu pergunto se podemos nós imaginar uma 

Semana Santa sem a Quinta-feira Santa? Podemos 

nós estarmos aqui na sexta-feira e dizer que a 

quinta-feira não é tão importante? Claro que é 

importante! E não tem como desligar a quinta da 

sexta, nem a sexta do sábado. Tudo isso é um só 

mistério. É por isso que eu insisto sempre que nós 

não podemos faltar a nenhum deles. Nem o 

domingo. Cada um deles forma uma das pedras 

preciosas dessa coroa que a liturgia nos traz, que 

a liturgia põe sobre nossa cabeça e que nos faz 

santos. É por ela, pelos mistérios trazidos até nós 

que nos santificamos, que nós recebemos a graça. 

 

Então, nessa noite pacífica, iluminada, nessa noite 

em que Jesus transforma aquela simples sala 

numa igreja católica, na primeira igreja católica, 

que nós estejamos unidos ao Cenáculo. Que cada 
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igrejinha nossa, cada centro de Missa, cada 

capelinha perdida no Brasil ou no mundo, nada 

mais seja do que continuação do Cenáculo. 

Elevação, iluminação do Cenáculo. E que Nosso 

Senhor esteja conosco como Ele prometeu que 

estaria, que Nosso Senhor esteja conosco na 

Sagrada Eucaristia como nós sabemos pela fé que 

Ele está, e que nós possamos, com isso, ir de 

claridade em claridade até a vida eterna. Em nome 

do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

SEXTA-FEIRA SANTA 

Niterói, 2017 

 

A Tradição finalmente começa a atrair a atenção 

das pessoas que estão aí nas paróquias, que 

ouvem já há tantos anos seus padres falando 

coisas que não são muito bem católicas. Pouco a 

pouco este trabalho, esta insistência, esta 

espiritualidade, a fé começa a fazer o seu trabalho. 

Nosso Senhor nos corações atraindo as almas para 

onde está o Filho de Deus, para onde está o Seu 

Santo Sacrifício, para onde está a Sua Missa. 

 

Nosso Senhor morreu hoje para nós, Nosso 

Senhor entregou o seu corpo e sua alma ao 

suplício da cruz e nós acompanhamos mais uma 

vez estes mesmos ritos e quanto mais a gente 

acompanha, quanto mais nós vivemos a Semana 

Santa mais as coisas vão acontecendo com uma 

certa simplicidade.  

 

E o que resta para nós? Resta para nós a cruz, a 

cruz gloriosamente posta sobre o altar para que 
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nós possamos nos lembrar de Jesus crucificado, 

nosso redentor, o que nos trouxe a salvação. Nada 

disso é brincadeira, nada disso é teatro, nada disso 

é para nos alimentar um sentimento religioso. 

Todos os homens nascem com um sentimento 

religioso, todos os homens fazem algum culto a 

algum deus por causa de sentimento religioso, 

menos nós. Nós não fazemos por sentimento 

religioso, nós fazemos porque recebemos o dom 

da fé no coração, a fé sobrenatural. 

 

O mundo de Deus, o mundo do céu está presente 

dentro de nós. Não é por motivos de sentimentos 

religiosos que nós estamos aqui, por fé 

sobrenatural. Todas as outras religiões por mais 

belas que sejam, por mais interessantes que sejam 

historicamente, estudo das religiões comparadas, 

tem alguns filósofos que vocês conhecem que 

gostam dessas coisas. Nada disso vale uma vírgula 

do rito católico da doutrina católica, da fé católica, 

uma vírgula, não vale nada! Porque todos os 

pagãos que matam suas criancinhas, todos os 

pagãos que fazem sacrifício de porcos, todos os 
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pagãos que fazem sacrifícios horríveis, muitas 

vezes humanos, fazem por sentimento religioso. 

Não vale nada, são obras do demônio, diz São 

Paulo. Mas nós fazemos por um sentimento, uma 

visão de fé sobrenatural que Deus sopra no nosso 

coração. E esta visão de fé sobrenatural põe a cruz 

no centro da nossa vida e é por isso que nós 

estamos hoje celebrando a exaltação da Santa 

Cruz, não a exaltação da Santa Cruz como na festa 

de setembro, mas a exaltação da Santa Cruz 

porque ela foi posta no lugar principal e nós 

dobramos o joelho no dia de hoje, nós entramos e 

saímos da igreja fazendo genuflexão para a cruz. 

Nosso Senhor não está no sacrário, mas a Igreja 

nos manda e nós obedecemos. Façamos a 

genuflexão para a cruz, não para o ídolo, não para 

o gesso, não para a madeira, mas Jesus Cristo está 

tão presente hoje pela Sua cruz, é tão importante 

para nós estarmos unidos a sua cruz que nós 

reconhecemos nela o próprio Cristo e fazemos a 

genuflexão. 
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Dia de jejum, dia de penitência. Vamos fazer a 

nossa penitência com generosidade, vamos 

oferecer para Nosso Senhor está fome que nós 

passamos um pouquinho neste dia para que nós 

possamos realmente está comungando com Nosso 

Senhor crucificado. Para que os efeitos do Seu 

sangue derramado realmente penetrem no nosso 

coração e nós possamos dizer amanhã: “Cristo 

ressuscitou, aleluia!”. E que isso vibre dentro de 

nós como a verdade espiritual que realmente 

brota de um coração mortificado por uma 

Quaresma, endurecido no rude combate por causa 

de uma Quaresma, de uma penitência, de um 

jejum. E que nós possamos compreender pela fé 

sobrenatural o que é a ressurreição para o resto 

do ano, para o resto da nossa vida. Porque Cristo 

ressuscitou e nós também ressuscitamos por 

Cristo, Ele morreu na cruz e nós morremos com 

ele, fomos batizados nessa morte e saímos das 

águas batismais para ressuscitarmos com Cristo. 

 

Isso tudo é a grandeza do mistério da nossa fé, isso 

tudo é a grandeza do único mistério de fé, nenhum 
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outro existe além desse. Nada. Nenhuma outra 

missa existe que não seja o verdadeiro sacrifício 

da cruz, renovado incruentamente sobre os 

nossos altares. E é por isso que nós temos que 

tirar dessa Semana Santa um sumo, uma ceiva de 

vida espiritual, uma ceiva de renovação dos 

nossos atos, renovação da nossa moral, renovação 

da nossa casa, das nossas crianças, para que vivam 

num ambiente religioso. Não façamos essa 

dicotomia entre a vida na capela e a vida lá fora, 

não existe isso! Se nós somos católicos aqui e se 

nós puxamos a espada do combate aqui temos que 

levá-las pra casa e desligar televisão e desligar 

computadores, essas coisas todas que trazem a 

corrupção pra dentro da casa de vocês. Nós temos 

que ter a coragem de enfrentar o mundo porque 

nós somos portadores da cruz, portadores dessa 

cruz que Jesus carregou para nós, onde ele morreu 

por nós e de onde ele vai ressuscitar para torná-la 

gloriosa para nós. 

 

Esta é a Sexta-feira Santa do ano do centenário de 

Nossa Senhora de Fátima, ano em que nós vamos 
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fazer essa peregrinação espetacular, peregrinação 

mundial. Vai estar lotado, aquele lugarzinho lá da 

Cova da Iria vai estar lotado de gente que tem a 

mesma fé que nós, que assiste a mesma missa que 

nós, que ensinam a mesma doutrina que nós, a 

tradição. Na única e verdadeira tradição, 

recusando todo e qualquer compromisso com 

qualquer modernidade que venha diminuir a luz 

dessa fé como o Concílio Vaticano Segundo 

diminuiu. Não podemos, não podemos aceitar 

isso. E é dentro desse contexto que nós estamos 

aqui e todos os novatos que vêm já a seis meses, 

três meses, três semanas, que seja, saibam onde 

estão pondo os pés, saibam onde estão vindo. É a 

fé íntegra e nada da modernidade, nada do 

modernismo, nada. 

 

Nós acabamos de fazer a oração das Nove Orações, 

tem uma que é pelo Papa e vocês ouviram, nós 

rezamos pelo Papa. Por mais dor que ele possa 

causar, pela confusão que ele causa dentro da 

Igreja, nós rezamos pela conversão deles, para 

que eles voltem à Tradição, para que eles voltem à 
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verdadeira fé e nos confirme na fé. Mas não 

podemos aceitar o modernismo deles, isso não. 

Nada, zero, sem compromisso. 

 

Então, que seja este brilho da fé, de uma fé íntegra 

e total, de uma fé que nos põe em combate 

constante contra nós mesmos, contra o mundo 

modernista, contra o liberalismo do mundo 

político. Nós nos levantamos contra tudo isso para 

podermos cantar as alegrias de Jesus 

ressuscitado, para podermos estar numa Via-

Sacra como agora faremos, para consagrarmos a 

Nossa Senhora, como faremos daqui a pouco, para 

o jejum que vamos fazer. E amanhã, nós temos a 

Vigília Pascal, mais uma grande cerimônia. E 

vamos cantar o Exultet, e vamos benzer a água 

batismal e vamos batizar, e vamos cantar o Aleluia 

da ressurreição com toda a alegria espiritual do 

nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Sento. Amém. 
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