
Homilia na Celebração da Memória da Visita de 

João Paulo II a Vitória – ES. 

Meus irmãos e minhas irmãs 

Paz e Bem! 

Quero saudar com alegria a todos aqui presentes 

nesta Celebração Eucarística, como também saudar 

a todos que nos acompanham pelas redes sociais da 

Catedral, e os nossos queridos ouvintes da Rádio 

América. 

Saúdo ainda, o nosso amado Dom Luiz Mancilha 

Vilela, nosso Arcebispo Emérito, como também o 

nosso querido Dom Geraldo Lyrio Rocha, Arcebispo 

Emérito de Mariana – MG. 

Nesta Celebração fazemos memória da saudosa 

visita, do então Papa João Paulo II, São João Paulo II, 

há 30 anos atrás, em nossa Arquidiocese de Vitória.  

Agradecemos ao Senhor por tê-lo trazido até nós, 

reconhecendo as marcas de sua passagem, ainda 

muito vivas e presentes, fruto de seu testemunho, de 

seu amor pela Igreja do Brasil e de seu cuidado para 

com os pobres. 

Em minha breve reflexão gostaria de salientar três 

pontos presentes na Liturgia da Palavra que foi 

proclamada: O primeiro e o segundo encontram-se 



no refrão do salmo responsorial que diz: “Eis que 

venho fazer com prazer a vossa vontade Senhor”. O 

terceiro, diz respeito à exortação de Jesus dirigida 

aos seus discípulos: “Que os vossos rins estejam 

cingidos e as vossas lâmpadas acesas”! 

No Salmo responsorial, o salmista afirma: “Eis que 

venho fazer com prazer a vossa vontade Senhor”. A 

sua oração, apesar de parecer um gesto individual, 

não deve ser entendia assim, ao contrário, ela revela 

as esperanças, os desafios, os sonhos e as conquistas 

de todo o povo de Deus. 

Na primeira parte do refrão, o salmista se apresenta, 

diante do Senhor, colocando-se à sua total 

disposição, manifestando o seu desejo de acolher a 

vontade divina ao afirmar: “Eis que venho”. De fato, 

ele reconhece que o Senhor não lhe pede sacrifícios 

nem mesmo oblações, mas, uma total adesão e 

confiança ao seu plano divino. Assim sendo, as suas 

palavras são fruto da experiência religiosa que 

acabara de fazer, sinal claro da acolhida da graça que 

lhe foi comunicada.  

Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos 

convidados a fazer a mesma experiência do salmista, 

deixando que o próprio Jesus se manifeste a cada um 

de nós, fazendo-nos perceber a sua presença 



acolhedora e misericordiosa, de modo que este 

encontro com Ele seja a confirmação do chamado 

que recebemos em nosso batismo, isto é, o de segui-

Lo com seus discípulos missionários. Fortalecidos por 

Sua Palavra, acompanhados por sua graça e 

impulsionados pelo seu Espírito Santo, a fim de nos 

apresentarmos diante dele como o salmista fez: “Eis 

que venho fazer com prazer a vossa vontade 

Senhor”. 

Meu segundo ponto, também se encontra no Salmo 

Responsorial, e diz respeito ao compromisso do 

salmista em realizar a vontade do Senhor e cumprir 

suas promessas feitas a Ele. O Salmista afirma que se 

coloca à disposição do Senhor para fazer a sua 

Vontade. Tal atitude nasce na experiência do 

cuidado de Deus, que ele mesmo percebeu presente 

em toda a sua vida. De fato, todos os símbolos 

utilizados no Salmo evocam a proteção e a salvação 

vindas ao longo da história do Povo de Deus, que 

nunca foi abandonado à sua própria sorte. Sendo 

assim, ao reconhecer o cuidado divino com o povo e 

partindo de sua própria experiência com o Senhor, o 

salmista decide cumprir a sua Vontade. De modo que 

o seu agir está diretamente relacionado com a 

experiência que ele fez, tornando-o portador da 



mesma graça, cuidado e amor que ele mesmo 

recebeu. 

Meus irmãos e minhas irmãs, também nós somos 

convidados a fazer a mesma experiência do salmista 

e de tantos outros e outras que se colocaram 

inteiramente sob os cuidados das mãos amorosas do 

Senhor, a fim de que façamos, cotidianamente,  uma 

experiência de fé que seja transformadora, capaz de 

ressignificar as nossas vidas e redirecionar os nossos 

passos. De maneira especial, levando-nos a ser sinais 

do cuidado de Deus juntos aos que mais sofrem ou 

passam por tribulações. Na verdade, quando nos 

deixamos tocar pela bondade e pelo cuidado divinos, 

tornamo-nos deles portadores, capazes de levar a 

todos o que de graça recebemos. Deste modo, 

cumpriremos a vontade do Senhor, isto é, nos 

tornaremos, por sua graça, sinais do seu amor 

misericordioso e compassivo, que alcança os 

pequenos e pobres os doentes e excluídos. 

Por fim, gostaria de ressaltar   a Palavra que Jesus 

dirigia aos seus discípulos, como um convite à 

constante vigilância: “Que os vossos rins estejam 

cingidos e as vossas lâmpadas acesa”. Ele exorta os 

seus discípulos, de modo enfático, que devem viver 

numa constante postura de vigilância. Ao firmar que 

deveriam ter as lâmpadas acesas, Jesus indica aos 



seus discípulos a necessidade de terem os olhos 

abertos e atentos. Mas, sobretudo, o coração 

disponível à graça de Deus e a mente aberta à sua 

Palavra. Sendo assim, vigiar significa olhar com 

cuidado a relação que se estabelece com o Senhor. 

Ao mesmo tempo, significa assumir a postura 

daquele que olha para as suas próprias ações e 

caminhos. Procurando sempre a conversão do 

coração e da vida, na busca sincera de fazer, em tudo 

a vontade de Deus. 

Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos 

convidados a acolher a exortação de Jesus dirigida 

aos seus discípulos, de maneira especial, no que diz 

respeito à vigilância sobre nossa relação com Ele e 

com os irmãos e irmãs. Pois, a postura daquele que 

vigia é marcada, por um olhar atento para as 

necessidades dos que mais precisam, sabendo 

reconhecer nos olhos, nas feridas nas dores e nos 

sofrimentos dos pequenos e pobres, o próprio 

Senhor que está à nossa espera. De modo que a 

nossa vida seja marcada por uma postura vigilante, 

própria daqueles que abraçam caminho do 

discipulado missionário. Sendo assim, estar com as 

lâmpadas acesas e vigilantes implica, 

definitivamente, numa nova postura de vida, 

segundo o que Paulo afirma: “quem está em Cristo é 



uma nova criatura, as coisas velhas passam e eis que 

tudo se fez novo”. 

Hoje louvamos a Deus pela visita de nosso amado 

São João Paulo II em nossa Arquidiocese e podemos 

dizer que reconhecemos, em toda a sua vida, de 

maneira especial, em sua missão como sucessor de 

Pedro, os sinais de alguém que desejou cumprir, de 

forma vigilante, a vontade do Senhor. Por isso, 

pedimos a sua intercessão por toda a nossa 

Arquidiocese de Vitória, a fim de que desejemos 

sempre e com fidelidade cumprir a vontade do 

Senhor. Acolhendo o mandato missionário que 

recebemos, tornamo-nos uma igreja em saída, 

solidária, compassiva e samaritana, atenta às 

necessidades dos pobres e excluídos da sociedade. 

Que a Vigem da Vitória sempre interceda ao seu 

Filho por todos nós, a fim de que sempre digamos: 

“Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade 

Senhor”. 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus! 

 

+ Dom Frei Dario Campos, ofm 

Arcebispo de Vitória 

 



 

 

 

 


