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O apelo das leituras de hoje é para que cada um de nós não 

faça, não aja, não tome atitude, ou seja, que nossas ações não 

sejam feitas apenas para sermos vistos pelos outros, mas que 

nossas ações sejam para agradar a Deus, porque tudo o que 

agrada a Deus favorece a vida, o carinho e o respeito pela vida. 

O profeta Elias sempre obedeceu à vontade de Deus. 

Quando se aproximavam dele com segundas intenções, Deus 

o protegia de alguma forma. No texto longo de hoje que a 

gente leu, tem momentos que a gente fica até assustado. A 

gente vê Elias desempenhando seu papel de profeta e como 

ele desempenha esse papel: denunciando as injustiças e os 

desmandos do seu povo. As autoridades daquela época 

tentaram calá-lo, queriam calar Elias, mas ele resiste. Elias não 

se curva diante dos poderosos do mundo e nem lhes obedece. 

Mas obedece a quem? A Deus. Assim todos aqueles que 

foram até Elias a mando do rei e querendo submetê-lo às 

ordens e aos caprichos do rei foram eliminados. Apenas parte 

do grupo foi poupada porque agiu com humildade e 

reconheceu que o Deus de Elias é maior de que qualquer 

poder aqui da terra.  O texto nos conduz a uma reflexão muito 

pertinente para a nossa vida cristã católica, hoje em 2020, 



como seguidores de Jesus de Nazaré: a humildade. Sei que é 

difícil para nós, segui essa palavra. A humildade é algo que nos 

torna grandes diante de Deus como diz outra passagem 

bíblica: quem se eleva será humilhado e quem se humilha será 

elevado (Lc 14,11). A humildade deve se revelar em todos os 

nossos atos, seja na oração como também na ação. Ser 

humilde no trato uns com os outros.  

Esse trecho do Evangelho de hoje é lido muitas vezes na 

quarta-feira de cinzas, no início da quaresma, tempo em que a 

liturgia pede para que cada cristão exercite a sua humildade. 

De forma intensa a retomamos agora no Tempo Comum.  

Este texto volta com a intenção de ajudar em nossa ação 

missionária para que ela seja uma ação na gratuidade, livre de 

interesses ou de segundas intenções e, sobretudo, com 

humildade. Vocês devem ter muita prática nisso desde quando 

alguém se aproxime de você com segundas intenções ou 

querendo tirar da sua convivência ou do seu trabalho, do seu 

modo de ser, algum interesse. Em outras palavras, é triste, 

também e dói no coração, quando a gente percebe que foi 

passado para trás, em outras palavras foi tapeado. Não 

devemos agir com hipocrisia, com orgulho, com arrogância, mas 

viver neste momento o que ele pede de nós. Tirar de dentro de 

nós a arrogância, o orgulho, principalmente os que mexem com a 



saúde e todos nós estamos vendo e, sempre vimos, como eles 

mexem com todo o mundo, rico, pobre, poderosos. Os 

hipócritas e os orgulhosos agem apenas para serem vistos 

pelos outros.  

Devemos prestar atenção para ver se nossas ações estão 

pautadas naquilo que o Senhor Jesus pede de nós: a 

humildade tanto nos atos de justiça quanto nas outras obras 

boas das nossas ações. Isso vai nos levar também à nossa 

oração, ao nosso jejum para que eles devam ser considerados 

por Deus com carinho, com amor. Eu não faço isso para ser 

visto, mas eu faço isso porque o outro irmão precisa, 

necessitada, e Deus está vendo.  

As recomendações do Evangelho e da primeira leitura nos 

ajudam a ser autênticos discípulos missionários! Quando 

agirmos neste nível, seremos recompensados pelas infinitas 

graças de Deus, que ama quem dá com alegria, porque vê o que 

está oculto no nosso coração. Que possamos erradicar do 

nosso coração a vaidade. Como isso nos acompanha e como 

isso nos atrapalha no nosso relacionamento. E na nossa vida 

religiosa o orgulho nos impede de agir na gratuidade e na 

humildade. Vamos nos propor a ter uma vida religiosa de 

oração, e que essa oração, seja na espontaneidade, no agrado 



a Deus e ao próximo. Quem muito propaga os seus atos 

pouco faz de concreto ou age na gratuidade.  

Agora é no silêncio do coração que são gestadas as grandes 

obras. Vamos no fixar no exemplo de Maria, mãe de Jesus que 

guardava tudo no seu coração e meditava no silêncio para 

depois dar respostas acertadas a Deus e realizar ações 

guiadas por Ele. Que o dia de hoje nos leve a ver como está 

minha humildade, minha gratuidade, a minha oração. Assim seja, 

amém! 


