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Hoje nos reunimos como irmãos para celebrarmos 

nosso padroeiro, São João Maria Vianey, 

momento de rendermos graças ao Senhor que nos 

tem guiado neste tempo de grandes privações e 

perdas. 

De fato, fazemos memória de irmãos nossos que 

voltaram para a casa do Pai e nos deixaram depois 

de terem sofrido, como ainda muitos irmãos e irmãs 

nossos que partiram ou estão sofrendo desse mal, 

que é a pandemia. Mas, sobretudo hoje, queremos 

confirmar, como irmãos no ministério, nosso 

compromisso e nossa alegria em servirmos e nos 

doarmos na Igreja, em favor do crescimento do 

Reino de Deus. 

Por outro lado, queremos agradecer a bondade de 

Deus para com nossa arquidiocese ao nos 

conceder cinco novos presbíteros e com sua graça, 



no final do ano, dois novos diáconos. Por tudo 

vamos dar graças ao nosso Deus. 

Gostaria de ressaltar, de forma bastante breve, 

alguns elementos da Liturgia da Palavra que 

acabamos de ouvir e se encontram, 

especificamente, no Evangelho de São Mateus e 

foram lidos para nós. 

O primeiro diz respeito ao local para onde Jesus 

se dirigiu, isto é, para um território pagão, fora dos 

limites de Israel. O segundo, diz respeito à 

interpelação da mulher cananeia que alcança a 

cura de sua filha: “Mulher, grande é a tua fé”. 

O texto do Evangelho de São Mateus indica 

que Jesus se dirigiu ao território pagão, uma das 

raras ocasiões nas quais ele realiza um milagre 

numa terra estrangeira. Algo confirmado porque o 

Evangelho de Mateus foi escrito particularmente 

para anunciar a Boa Nova aos cristãos vindos do 

judaísmo. O que garante a este episódio uma 

importância ainda maior, pois revela que, pouco a 

pouco, os primeiros cristãos foram 

compreendendo que a experiência de fé consegue 



superar as barreiras e divisões, exclusões e 

separações. 

Meus irmãos, neste tempo de gradativo retorno às 

nossas atividades pastorais, celebrações e 

encontros, somos convidados a alargar as nossas 

fronteiras. O isolamento social necessário, como 

sinal de cuidado e atitude de proteção da vida de 

todos, também teve como consequência a perda e 

o afastamento de muitos irmãos e irmãs de nossas 

comunidades. Somos interpelados pela atitude de 

Jesus a irmos além, como ele afirma aos discípulos 

“vamos para águas mais profundas”. Alcançando 

assim, outros territórios e espaços, a fim de 

recuperarmos as ovelhas perdidas e desgarradas 

de nossas comunidades eclesiais de base. 

Colocando-nos ainda na direção daqueles e 

daquelas que não se encontram no caminho do 

seguimento e podem ser provocados à profissão 

de fé, por meio de nossa presença e atenção. 

Nossos olhares devem se dirigir de maneira 

especial aos que sofrem a perda de sua dignidade 

e passam por inúmeras provações, de maneira 



especial, os pobres, excluídos, marginalizados e 

desprovidos que aumentaram grandemente em 

número e esperam pela mão amorosa da Igreja, ou 

seja, de nossa presença. 

O meu segundo ponto diz respeito à interpelação 

da mulher cananeia dirigida a Jesus, a quem pedia 

a cura da filha. No relato do Evangelho, ela é 

descrita como uma estrangeira que provinha do 

território estrangeiro, mas que não teve medo de 

reconhecer Jesus como Messias de Israel. Ao se 

dirigir ao Senhor, esta mulher descortina a dor da 

perda de sua filha e se coloca diante dos olhos de 

julgamento de todos que a rodeavam. O Mestre, 

apesar da reprovação dos discípulos e das 

palavras aparentemente duras de Jesus, a mulher 

cananeia permanece firme no intuito de receber do 

Senhor a cura da filha. 

Meus irmãos, a persistência e fé dessa mulher 

cananeia é algo impressionante, pois mesmo diante 

da reprovação e das duras palavras, não se 

dobrou e nem mesmo perdeu a fé. Nela podemos 

reconhecer a força de nosso povo fiel que passou 



e ainda passa por grandes provações, mas, mantém 

viva a esperança em tempos melhores. Sendo 

assim, todos nós somos convocados, neste tempo 

particular da história, a multiplicar o espaço de 

acolhida e de escuta. De maneira especial, neste 

momento em que as pessoas começam a retornar 

às nossas comunidades, trazendo consigo suas 

dores e angústias, cheias de esperança de que 

poderão encontrar a acolhida da Igreja que lhes 

comunicará a graça renovadora do Senhor. 

Por fim, meu último ponto de reflexão com vocês 

encontra-se nas palavras de Jesus dirigidas à 

mulher cananeia: “mulher, grande é a tua fé”. De 

fato, o Senhor depois de escutar atentamente as 

palavras da mulher, reconhece que naquele 

coração sofrido e angustiado pela doença de sua 

filha, brilhava fulgurante a luz da fé. O dom da fé 

daquela mulher estrangeira é a manifestação de um 

abandono cheio de confiança nas mãos do 

Senhor, que a fez atravessar o território 

estrangeiro em busca do Messias em Israel, na 



certeza de que seu pedido seria acolhido e a sua 

filha, curada. 

Meus irmãos presbíteros, segundo São Paulo, o 

dom da fé é uma graça divina que nasce no 

coração do homem e da mulher que acolhem a 

Palavra do Evangelho. No caso específico do 

Evangelho de hoje, a mulher estrangeira professa 

a fé no Senhor, mesmo não sendo participante da 

herança dos filhos e filhas de Israel. O episódio 

do Evangelho de hoje, nos convida a olharmos 

com maior atenção para todos os irmãos e irmãs 

que se aproximam da Igreja à procura dos 

Sacramentos, mas sem um vínculo profundo com a 

comunidade eclesial de base. Esta é a ocasião 

propícia para lançarmos as redes da Palavra de 

Deus, acolhendo, com alegria, os que se achegam, 

provocando-os a fazerem um caminho de iniciação 

à vida cristã. 

Meus irmãos, que esta seja uma manhã cheia da 

presença do Senhor e da alegria de estarmos 

reunidos como parte de nosso presbitério, 

rezando uns pelos outros e nos fortalecendo por 



meio de nossa profissão de fé. Que a celebração 

deste dia, dedicado a São João Maria Vianey, 

possa nos levar a confirmar nosso ministério e 

estreitar nossos laços de comunhão e partilha. 

Que a Virgem da Penha interceda sempre ao seu 

Filho por cada um de nós. 

Parabéns a todos vocês e muito obrigado pela 

dedicação e serviço ao Reino de Deus na Igreja. 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

 

 

 


