
Homilia do XII Domingo do Tempo Comum 

Meus Irmãos e minhas 

Paz e Bem! 

Em primeiro lugar quero saudar a todos e todas que rezam conosco neste domingo, de 

um modo especial pelo vários meios de comunicação sociais, e a nossa TVE. 

A Mesa da Palavra de hoje apresentada para a nossa Comunidade vem do Evangelista 

São Mateus, 10,26-33. E traz como tema central, não tenhais medo.  

Por três vezes, São Mateus apresenta à Comunidade, as palavras de Jesus dirigidas aos 

seus discípulos enviados em missão: “Não tenhais medo”! 

Um psicólogo moderno (Mira y López) chama o medo de “gigante negro da alma”. O 

medo é quase normal em tempo de crise, isto é, em tempo de purificação de 

conceitos, e caminhos, em tempo de decisão, em tempo de pandemia que estamos 

vivendo, podemos dizer que, a humanidade vive nos últimos meses uma crise que se 

prolonga e se aguça sempre mais. E como viver esse pedido do Senhor, não tenhais 

medo? 

Por outro lado o medo é uma experiência própria da fragilidade da condição humana e 

nasce da sensação de ser colocado em alguma dificuldade. Viktor Frankl, psiquiatra 

vienense, diz que a vida, vive no campo das escolhas, não conhece sinais verdes que 

mandam prosseguir e nem sinais vermelhos que mandam parar. A vida, segundo ele, é 

um constante sinal amarelo, que deixa ao indivíduo a decisão e o risco de parar ou 

prosseguir. E o homem, então, deve ser sábio para parar ou prosseguir no momento 

certo. Aqui a Oração e Intimidade com Deus nos leva a perder o medo. 

No Evangelho de hoje aparece por três vezes a recomendação “não tenham medo”! 

(v. 26, 28, 31). Isso vem nos mostrar que a comunidade estava vivendo um problema: 

o medo. Podemos nos perguntar que medo era esse? Talvez o medo da prisão, da 

tortura, da expulsão da comunidade religiosa, de enfrentar o conflito com os familiares 

de sua própria casa. 

O desejo de Jesus é de que os discípulos não se deixem perturbar pelas dificuldades e 

nem sejam tomados e paralisados pelo medo, mas, se sintam acompanhados e guiados 

pela presença do Espírito Santo. 

Segundo o Professor Padre Andherson Franklin, quando diz: “A primeira vez em que o 

Senhor se dirige aos seus, convidando-os a não terem medo, está relacionada com a 

força da palavra por eles anunciada. Ele lhes dá a garantia de que os sustentará na 

proclamação da Palavra e que, por meio deles, a fará conhecida por todos. A segunda 

ocorrência está ligada ao medo da morte, isto é, do limite humano e de sua fragilidade. 

Nesse caso, Jesus, mais uma vez, coloca a vida dos seus discípulos nas mãos de Deus, 

convidando-os a confiar na providência divina que nunca falha para aquele que a Deus 

se dirige. Por isso, o testemunho dos discípulos deve ser sem nenhum medo, que 



paralisa e rouba o vigor, mas corajoso e fiel, pois o Senhor estará junto a todos os que 

o seguirem”. 

Daí meus queridos irmãos e irmãs, somos chamados a testemunhar nossa fé, mesmo 

diante dos ambientes mais difíceis, e desanimadores. Recordemos todas as 

comunidades cristãs que, ainda hoje, sofrem por testemunharem corajosamente o 

Evangelho de Jesus.  Isso porque, meus irmãos e minhas irmãs, quem é tocado pelo 

Evangelho de Jesus, não pode ser mais a mesma pessoa. É como uma flecha que 

penetra na Alma, ou seja, quem encontrou com Jesus retorna sempre por um outro 

caminho. Assim sendo meus irmãos e minhas irmãs, quem encontra com Jesus se 

reveste de uma força e de uma coragem que você não sabe de onde vem; vejam, “o 

que eu digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em 

segredo, proclamem sobre os telhados”. É esta confiança em Jesus que nos tira o 

medo e nos dá a certeza que o nosso trabalho na missão esta protegido, mesmo que 

haja dificuldades, obstáculos e situações que surjam para impedir os trabalhos em prol 

do Reino de Deus. 

Assim sendo, quem testemunha Jesus diante dos homens, será testemunhado por Ele 

diante de Deus. 

Veja que coisa bonita Jesus nos promete a vida divina, promete tomar a nossa defesa, 

e estar ao nosso lado e ser a nossa testemunha diante do Pai. Por isso “Não tenhais 

medo”! 

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

Dom Dario Campos, ofm 

Arcebispo de Vitória - ES 

 


