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Pedro, a comunidade e a nossa vocação rica de memória

Pedro e a comunidade abatidos, Pedro e a comunidade tratados com misericórdia e Pedro e a
comunidade transfigurados:

PAPA FRANCISCO NO CHILE AOS SACERDOTES E CONSAGRADOS
Santiago, Terça-feira, 16 de janeiro de 2018

Queridos irmãos e irmãs, boa-tarde!

Estou feliz por participar neste encontro convosco. Gostei do modo como o Card. Ezzati vos
apresentou: «Aqui estão...  aqui estão as consagradas, os consagrados, os presbíteros, os diáconos
permanentes,  os  seminaristas…»  Aqui  estão.  Fez-me  recordar  o  dia  da  nossa  Ordenação  ou
Consagração em que, depois da apresentação, dissemos: «Aqui estou, Senhor, para fazer a vossa
vontade». Neste encontro, queremos dizer ao Senhor: «Aqui estamos» para renovar o nosso «sim».
Queremos renovar, juntos, a resposta à vocação que um dia alvoroçou o nosso coração.

E,  para  isso,  creio  que  nos  pode  ajudar  a  passagem  do  Evangelho  que  escutamos,
compartilhando três momentos de Pedro e da primeira comunidade: Pedro e a comunidade abatidos,
Pedro e a comunidade tratados com misericórdia e Pedro e a comunidade transfigurados. Jogo com o
binómio  Pedro-comunidade,  porque  a  experiência  dos  apóstolos  tem sempre  estes  dois  aspetos:
pessoal e comunitário.  Andam de mãos dadas, e não os podemos separar.  É verdade que somos
chamados  individualmente,  mas  sempre  para  ser  parte  dum  grupo  maior.  Não  existe  a  «selfie
vocacional», não existe. A vocação exige que a foto te seja tirada por outrem; que lhe havemos de
fazer? As coisas estão assim.

1. Pedro abatido e a comunidade abatida
Sempre gostei do estilo dos Evangelhos que não adornam, não mitigam os acontecimentos, nem

os  pintam  fazendo-os  mais  belos.  Apresentam-nos  a  vida  como  é  e  não  como  deveria  ser.  O
Evangelho não tem medo de nos mostrar os momentos difíceis, e até conflituosos, por que passaram
os discípulos.

Reconstituamos a situação. Tinham morto Jesus; algumas mulheres diziam que estava vivo (cf.
Lc 24, 22-24). Os discípulos, mesmo tendo visto Jesus ressuscitado, tão grande é o acontecimento que
precisarão de tempo para compreender o sucedido. Diz Lucas: «Era tão grande a alegria que nem
queriam  acreditar».  Precisavam  de  tempo  para  compreender  aquilo  que  tinha  acontecido.  A
compreensão  chegar-lhes-á  no  Pentecostes,  com  o  envio  do  Espírito  Santo.  A  irrupção  do
Ressuscitado levará tempo a penetrar no coração dos seus.

Os discípulos voltam para a sua terra. Vão fazer o que sabiam: pescar. Não estavam todos,
apenas alguns. Divididos, fragmentados? Não sabemos. O que nos diz a Escritura é que, aqueles que
estavam, não pescaram nada. Têm as redes vazias.

Entretanto  havia  outro  vazio  que pesava  inconscientemente  sobre  eles:  a  perplexidade  e  o
turvamento pela morte do seu Mestre. Já não está, foi crucificado. Mas não acabou só Ele crucificado,
os próprios discípulos foram joeirados, tendo a morte de Jesus posto em evidência um torvelinho de
conflitos  no  coração  dos  seus  amigos.  Pedro  renegara-O,  Judas  traíra-O,  os  restantes  fugiram e
esconderam-se. Ficou apenas um punhado de mulheres e o discípulo amado. O resto, foi-se. Questão
de dias,  e  tudo ruiu.  São as horas da perplexidade e do turvamento na vida do discípulo.  Nos
momentos «em que está levantada a poeira das perseguições, tribulações, dúvidas, etc. por causa de
factos culturais  e históricos,  não é fácil  atinar  com o caminho a seguir. Há várias tentações  que
caraterizam estes momentos: discutir ideias, não prestar a devida atenção ao caso, fixar-se demasiado
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nos perseguidores... e – creio que a pior de todas as tentações – ficar a ruminar a desolação».[1] Sim,
ficar a ruminar a desolação. Isto é o que sucedeu aos discípulos.

Como nos dizia  o  cardeal  Ezzati,  «a vida sacerdotal  e  consagrada,  no Chile,  atravessou e
atravessa horas difíceis  de turbulência  e desafios sérios.  Juntamente  com a fidelidade  da imensa
maioria, cresceu também a cizânia do mal com as suas consequências de escândalo e deserção».

Momento de turbulência. Sei da dor causada pelos casos de abuso contra menores e sigo com
atenção aquilo que estais  a  fazer para superar  este grave e doloroso malefício.  Dor pelo dano e
sofrimento das vítimas e suas famílias, que viram traída a confiança que depunham nos ministros da
Igreja. Dor pelo sofrimento das comunidades eclesiais, e dor também por vós, irmãos, que, além do
desgaste pela entrega, experimentastes o dano que provoca a suspeita e a contestação, que pode ter
insinuado – em alguns ou muitos – a dúvida, o medo e a difidência. Sei que, às vezes, sofrestes
insultos no metropolitano ou caminhando pela rua; que, em muitos lugares, se está a «pagar caro»
andar vestido de padre. Por isso, convido-vos a pedir  a Deus que nos dê a lucidez de chamar a
realidade pelo seu nome, a coragem de pedir perdão e a capacidade de aprender a escutar o que Ele
nos está a dizer, e não ruminar a desolação.

Gostaria de acrescentar ainda outro aspeto importante. As nossas sociedades estão a mudar. O
Chile de hoje é muito diferente do que conheci no tempo da minha juventude, quando me estava a
formar.  Estão  a  nascer  novas  e  variadas  formas  culturais,  que  não se enquadram nos contornos
habituais.  E temos de reconhecer que, muitas vezes, não sabemos como nos inserir  nestas novas
situações.  Frequentemente sonhamos com as «cebolas do Egito» e esquecemo-nos de que a terra
prometida está à frente, e não atrás. Que a promessa é de ontem, mas diz respeito ao amanhã. E então
podemos cair na tentação de nos fecharmos e isolarmos para defender as nossas posições que acabam
por ser apenas bons monólogos.  Podemos ser tentados a pensar que tudo está mal  e, em vez de
professar uma «boa nova», tudo o que professamos é apatia e deceção. Assim, fechamos os olhos
perante  os  desafios  pastorais,  pensando  que  o  Espírito  não  tenha  nada  a  dizer.  Deste  modo
esquecemo-nos de que o Evangelho é um caminho de conversão, mas não só «dos outros», também
nossa.

Gostemos ou não, estamos convidados a enfrentar a realidade como ela se nos apresenta: a
realidade pessoal, comunitária e social. As redes – dizem os discípulos – estão vazias, e podemos
compreender os sentimentos que isso gera. Regressam a casa sem grandes aventuras para contar;
regressam a casa de mãos vazias; regressam a casa, abatidos.

Que  resta  daqueles  discípulos  fortes,  corajosos,  vivazes,  que  se  sentiam  escolhidos  tendo
deixado tudo para seguir Jesus (cf. Mc 1, 16-20)? Que resta daqueles discípulos seguros de si, prontos
a ir para a prisão e até dariam a vida pelo seu Mestre (cf. Lc 22, 33), que, para O defender, queriam
mandar vir fogo sobre a terra (cf. Lc 9, 54); que, por Ele, desembainhariam a espada e combateriam
(cf. Lc 22, 49-51)? Que resta do Pedro que repreendia o seu Mestre dizendo-Lhe como é que deveria
orientar a sua vida (cf. Mc 8, 31-33), o seu programa de redenção? A desolação.

2. Pedro tratado com misericórdia e a comunidade tratada com misericórdia
É a hora da verdade, na vida da primeira comunidade. É a hora em que Pedro se confrontou

com parte de si mesmo: a parte da sua verdade que muitas vezes não queria ver. Experimentou a sua
limitação, a sua fragilidade, o seu ser pecador. Pedro, o instintivo, o chefe impulsivo e salvador, com
uma boa dose de autossuficiência e um excesso de confiança em si mesmo e nas suas possibilidades,
teve que se curvar à sua fraqueza e pecado. Era tão pecador como os outros, era tão carente como os
outros, era tão frágil como os outros. Pedro dececionou Aquele a quem jurara proteção. Hora crucial
na vida de Pedro.

Como discípulos,  como Igreja,  pode acontecer-nos o mesmo:  há momentos  em que somos
confrontados,  não com as nossas glórias,  mas com a nossa fraqueza.  Horas cruciais  na vida dos
discípulos, mas é também nessas horas que nasce o apóstolo. Deixemos o texto levar-nos pela mão.
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«Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: “Simão, filho de João, tu amas-Me
mais do que estes?”» (Jo 21, 15).

Depois de comer, Jesus convida Pedro a passear um pouco e a única palavra é uma pergunta,
uma pergunta de amor: Amas-Me? Jesus não censura nem condena. Tudo o que Ele quer fazer é
salvar  Pedro.  Quer  salvá-lo  do  perigo  de  ficar  fechado  no seu  pecado,  de  ficar  «a  mastigar»  a
desolação, fruto da sua limitação; salvá-lo do perigo de desistir, por causa das suas limitações, de
todas as coisas boas que vivera com Jesus. Quer salvá-lo do fechamento e do isolamento. Quer salvá-
lo daquela atitude destrutiva que é o vitimizar-se ou, ao contrário, cair num «vale tudo o mesmo»,
acabando por fazer malograr qualquer compromisso no mais danoso relativismo. Quer libertá-lo de
considerar quem se opõe a Ele como se fosse um inimigo, ou de não aceitar  com serenidade as
contradições e as críticas. Quer libertá-lo da tristeza e sobretudo do mau humor. Com esta pergunta,
Jesus convida Pedro a auscultar o seu coração e aprender a discernir. Uma vez que «não era de Deus
defender a verdade à custa da caridade, nem a caridade à custa da verdade, nem o equilíbrio à custa de
ambas. É preciso discernir. Jesus quer evitar que Pedro se torne um veraz destruidor ou um caritativo
mentiroso ou um perplexo paralisado»,[2] como pode acontecer connosco em tais situações.

Jesus interpelou Pedro sobre o seu amor e insistiu nisso até ele Lhe poder dar uma  resposta
realista: «Senhor, Tu sabes tudo; Tu bem sabes que eu sou deveras teu amigo» (Jo 21, 17). E, deste
modo, Jesus confirma-o na missão. Assim o faz tornar-se definitivamente seu apóstolo.

O que é que fortalece Pedro como apóstolo? O que é que nos mantém a nós como apóstolos?
Uma  coisa  só:  fomos  tratados  com  misericórdia  (cf.  1  Tim 1,  12-16).  Fomos  tratados  com
misericórdia. «Não obstante os nossos pecados, os nossos limites, as nossas faltas; não obstante as
nossas numerosas quedas, Jesus Cristo viu-nos, aproximou-Se, deu-nos a mão e teve misericórdia de
nós. (…) Cada um de nós poderá recordar, pensando em todas as vezes que o Senhor o viu, que olhou
para ele, que se aproximou dele e o tratou com misericórdia».[3] E convido-vos a fazer o mesmo. Não
estamos aqui por ser melhores do que os outros. Não somos super-heróis que, do alto, descem para se
encontrar com os «mortais». Antes, somos enviados com a consciência de ser homens e mulheres
perdoados. E esta é a fonte da nossa alegria. Somos consagrados, pastores segundo o estilo de Jesus
ferido, morto e ressuscitado. A pessoa consagrada – e, quando digo «consagrados», penso em quantos
aqui  estão  – é  alguém que encontra,  nas  suas  feridas,  os  sinais  da Ressurreição.  É alguém que
consegue ver, nas feridas do mundo, a força da Ressurreição. É alguém que, segundo o estilo de Jesus,
não vai ao encontro dos seus irmãos com a censura e a condenação.

Jesus Cristo não Se apresenta, aos seus, sem chagas; foi precisamente a partir das suas chagas
que Tomé pôde confessar a fé. Estamos convidados a não dissimular nem esconder as nossas chagas.
Uma Igreja com as chagas é capaz de compreender as chagas do mundo atual e de assumi-las, sofrê-
las, acompanhá-las e procurar saná-las. Uma Igreja com as chagas não se coloca no centro, não se
considera perfeita, mas coloca no centro o único que pode sanar as feridas e que tem um nome: Jesus
Cristo.

A  consciência  de  ter  chagas,  liberta-nos.  É  verdade;  liberta-nos  de  nos  tornarmos
autorreferenciais, de nos considerarmos superiores. Liberta-nos da tendência «prometeica de quem, no
fundo, só confia nas suas próprias forças e se sente superior aos outros por cumprir determinadas
normas ou por ser irredutivelmente fiel a um certo estilo católico próprio do passado».[4]  

Em Jesus, as nossas chagas ficam ressuscitadas. Tornam-nos solidários; ajudam-nos a derrubar
os muros que nos encerram numa atitude elitista, incitando-nos a construir pontes e ir ao encontro de
tantos sedentos do mesmo amor misericordioso que só Cristo nos pode dar. «Quantas vezes sonhamos
planos apostólicos expansionistas, meticulosos e bem traçados, típicos de generais derrotados! Assim
negamos a nossa história de Igreja, que é gloriosa por ser história de sacrifícios, de esperança, de luta
diária, de vida gasta no serviço, de constância no trabalho fadigoso, porque todo o trabalho é “suor do
nosso rosto”».[5] Vejo, com certa preocupação, que há comunidades que vivem acometidas pela ânsia
de constar no cartaz, ocupar espaços, aparecer e se mostrar, mais do que pela vontade de arregaçar as
mangas e sair para tocar a dolorosa realidade do nosso povo fiel.
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Como nos interpela a reflexão deste Santo chileno, que advertia: «Por isso, serão métodos falsos
todos os que são impostos pela uniformidade; todos os que pretendem encaminhar-nos para Deus,
fazendo-nos esquecer os nossos irmãos; todos os que nos levam a fechar os olhos ao universo, em vez
de nos ensinar a abri-los para elevar tudo ao Criador de todas as coisas; todos os que nos fazem
egoístas e nos dobram sobre nós mesmos».[6]  

O povo de Deus não espera nem precisa de nós como super-heróis, espera pastores, homens e
mulheres consagrados, que conheçam a compaixão, que saibam estender uma mão, que saibam parar
junto de quem está caído e, como Jesus, ajudem a sair desse círculo vicioso de «mastigar» a desolação
que envenena a alma.

3. Pedro transfigurado e a comunidade transfigurada
Jesus convida Pedro a discernir e, assim, começam a ganhar força muitos acontecimentos da

vida de Pedro, como o gesto profético do lava-pés. Pedro, que resistira a deixar-se lavar os pés,
começava a compreender que a verdadeira grandeza passa por se fazer pequenino e servidor.[7]  

Como é grande a pedagogia de nosso Senhor! Do gesto profético de Jesus à Igreja profética que,
lavada do seu pecado, não tem medo de sair para servir uma humanidade ferida.

Pedro experimentou, na sua carne, a ferida não só do pecado, mas também das suas próprias
limitações  e  fraquezas.  Mas  descobriu  em  Jesus  que  as  suas  feridas  podem  ser  caminho  de
Ressurreição. Conhecer Pedro abatido para conhecer Pedro transfigurado é o convite a deixar de ser
uma Igreja de abatidos desolados para passar a uma Igreja servidora de tantos abatidos que convivem
ao nosso lado. Uma Igreja capaz de se colocar ao serviço do seu Senhor no faminto, no preso, no
sedento, no desalojado, no nu, no doente... (cf. Mt 25, 35). Um serviço que não se identifica com o
assistencialismo nem o paternalismo, mas com a conversão do coração. O problema não está em dar
de comer ao pobre, vestir o nu, assistir o doente, mas em considerar que o pobre, o nu, o doente, o
preso, o desalojado têm a dignidade de se sentar às nossas mesas, sentir-se «em casa» entre nós,
sentir-se família. Este é o sinal de que o Reino de Deus está no meio de nós. É o sinal duma Igreja que
foi ferida pelo seu pecado, foi cumulada de misericórdia pelo seu Senhor, e foi tornada profética por
vocação.

Renovar a profecia é renovar o nosso compromisso de não esperar por um mundo ideal, uma
comunidade ideal, um discípulo ideal para viver ou para evangelizar, mas criar as condições para que
cada pessoa abatida possa encontrar-se com Jesus. Não se amam as situações nem as comunidades
ideais, amam-se as pessoas.

O reconhecimento sincero, contrito e orante das nossas limitações, longe de nos separar de
nosso Senhor, permite-nos retornar a Jesus, sabendo que, «com a sua novidade, Ele pode sempre
renovar a nossa vida e a nossa comunidade, e a proposta cristã, ainda que atravesse períodos obscuros
e fraquezas eclesiais,  nunca envelhece.  (…) Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o
frescor  original  do  Evangelho,  despontam  novas  estradas,  métodos  criativos,  outras  formas  de
expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual».[8]  
Como nos faz bem a todos deixar que Jesus nos renove o coração!

Ao início  deste encontro,  disse-vos que vínhamos renovar  o nosso «sim»,  com garra,  com
paixão. Queremos renovar o nosso «sim», mas um sim realista, porque apoiado no olhar de Jesus.
Convido-vos, quando voltardes para casa, a preparar no vosso coração uma espécie de testamento
espiritual, no estilo do cardeal Raúl Silva Henríquez expresso nesta linda oração que começa dizendo:

«A Igreja que eu amo é a Santa Igreja de todos os dias... a tua, a minha, a Santa Igreja de todos
os dias...

… Jesus, o Evangelho, o pão, a Eucaristia, o Corpo de Cristo humilde em cada dia. Com os
rostos dos pobres e os rostos de homens e mulheres que cantavam, que lutavam, que sofriam. A Santa
Igreja de todos os dias».

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180116_cile-santiago-religiosi.html#_ftn8
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2018/january/documents/papa-francesco_20180116_cile-santiago-religiosi.html#_ftn7
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Pergunto-te:  Como é a Igreja que tu amas? Amas esta Igreja ferida, que encontra vida nas
chagas de Jesus?

Obrigado por  este  encontro.  Obrigado pela  oportunidade  de renovar  o «sim» convosco.  A
Virgem do Carmo vos cubra com o seu manto.

Por favor, não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado!

[1] Jorge M. Bergoglio, Las cartas de la tribulación (Ed. Diego de Torres – Buenos Aires 1987), 9.
[2] Ibidem.
[3]Mensagem vídeo ao CELAM, por ocasião do Jubileu extraordinário da Misericórdia no Continente Americano

(27/VIII/2016).
[4] Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 94.
[5]Ibid., 96.
[6] Santo Alberto Hurtado, Discurso aos jovens da Ação Católica (1943).
[7] «Se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e o servo de todos» (Mc 9, 35).
[8] Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 11.

 

A  nossa vocação é rica de memória:
PAPA FRANCISCO NO PERU AOS SACERDOTES E CONSAGRADOS

Trujillo, Sábado, 20 de janeiro de 2018
Queridos irmãos e irmãs, Boa tarde!

[grande aplauso]  Visto os aplausos aparecerem habitualmente no fim,  isto significa que já
acabou, podendo ir-me embora… [gritam: Não!] Agradeço as palavras que D. José Antonio Eguren
Anselmi, Arcebispo de Piura, me dirigiu em nome de todos os presentes.

Encontrar-me convosco, conhecer-vos, escutar-vos e manifestar o amor ao Senhor e à missão
que nos deu, é importante. Sei que fizestes um grande esforço para estar aqui. Obrigado!

Acolhe-nos este Colégio-Seminário, um dos primeiros a ser fundados na América Latina para a
formação de tantas gerações de evangelizadores. Estar aqui convosco é sentir que nos encontramos
num desses «berços» que geraram tantos missionários.  E não esqueço que esta terra viu morrer,
quando andava em missão (não sentado atrás duma escrivaninha), São Toríbio de Mogrovejo, Patrono
do Episcopado Latino-Americano. E tudo isto nos leva a olhar para as nossas raízes, para o que nos
sustenta no curso do tempo, nos sustenta no curso da história para crescer rumo ao Alto e dar fruto.
As raízes. Sem raízes, não há flores, não há frutos. Dizia um poeta que, tudo aquilo que a árvore tem
de florido, provém da parte dela que está debaixo da terra, das raízes. As nossas vocações sempre
terão esta dupla dimensão: raízes na terra e coração no céu. Não esqueçais isto. Quando falta uma das
duas, algo começa a correr mal e a nossa vida pouco a pouco definha (cf. Lc 13, 6-9), como definha
uma árvore que não tem raízes. E digo-vos que custa muito ver um bispo, um sacerdote, uma freira
«definhados». E sinto ainda mais pena, quando vejo seminaristas «definhados». Trata-se duma coisa
muito séria. A Igreja é boa, a Igreja é mãe e, se virdes que não estais a conseguir, por favor falai
enquanto é tempo, antes que seja tarde demais, antes de vos aperceber que já não tendes raízes e estais
definhando; é que, assim, ainda há tempo para vos pordes a salvo, pois Jesus veio para isto: para
salvar. E, se nos chamou, foi para salvar...

Apraz-me  salientar  que  a  nossa  fé,  a  nossa  vocação  é  rica  de  memória,  a  dimensão
deuteronómica da vida. Rica de memória, porque sabe reconhecer que nem a vida, nem a fé, nem a
Igreja começaram com o nascimento de qualquer um de nós: a memória olha para o passado a fim de
encontrar a seiva que, ao longo dos séculos, irrigou o coração dos discípulos e, assim, reconhece a
passagem de Deus pela vida do seu povo. Memória da promessa que Ele fez aos nossos pais e que,
perdurando viva no meio de nós, é causa da nossa alegria e nos faz cantar: «O Senhor fez por nós
grandes coisas; por isso exultamos de alegria» (Sal 126/125, 3).
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Gostaria de partilhar convosco algumas virtudes ou, se preferirdes, algumas dimensões deste
ser ricos de memória. Quando afirmo apreciar um bispo… um sacerdote… um seminarista que seja
rico de memória, que quero dizer com isto? Eis o que agora quero partilhar convosco.

1. Uma dimensão é a consciência feliz de si.
É preciso não ser inconsciente a respeito de si mesmo; mas dar-se conta do que sucede, ter uma

consciência feliz de si.

O Evangelho, que ouvimos (cf. Jo 1, 35-42), habitualmente lemo-lo em chave vocacional, pelo
que nos detemos no encontro dos discípulos com Jesus. Preferiria, porém, fixar-me em João Batista.
Estava com dois dos seus discípulos e, quando viu Jesus passar, disse-lhes: «Eis o Cordeiro de Deus»
(Jo 1, 36). Ao ouvirem isto, que aconteceu? Deixaram João Batista e foram com o outro (cf. 1, 37).
Isto é surpreendente! Estiveram com João, sabiam que era um homem bom; antes, o maior dentre os
nascidos de mulher, como Jesus o define (cf. Mt 11, 11), mas não era aquele que devia vir. Também
João  esperava  outro  maior  do  que  ele.  João  sabia  claramente  que  não  era  o  Messias,  mas
simplesmente aquele que O anunciava. João era o homem rico de memória da promessa e da sua
própria  história.  Era  famoso,  gozava  de  grande  reputação,  todos  vinham ser  batizados  por  ele,
ouviam-no com respeito. As pessoas até pensavam que fosse o Messias, mas ele era rico de memória
da história própria e não se deixou enganar pelo incenso da vaidade.

João manifesta a consciência do discípulo que sabe que não é, nem nunca será o Messias, mas
apenas um chamado a indicar a passagem do Senhor pela vida do seu povo. Impressiona-me como
Deus permite que isso seja levado às extremas consequências: morre simplesmente decapitado numa
cela. Nós, consagrados, não estamos chamados a suplantar o Senhor, nem com as nossas obras, nem
com as  nossas  missões,  nem com as  intermináveis  atividades  que temos  de  fazer.  Quando digo
«consagrados»  englobo  a  todos:  bispos,  sacerdotes,  consagrados  e  consagradas  e  seminaristas.
Simplesmente nos é pedido para trabalhar com o Senhor, lado a lado, mas sem nunca esquecer que
não  ocupamos  o  seu  lugar.  E  isto  não nos  faz  esmorecer  na  tarefa  evangelizadora;  antes,  pelo
contrário, impele-nos, exige-nos que trabalhemos, lembrando que somos discípulos do único Mestre.
O discípulo sabe que secunda, e sempre secundará, o Mestre. E esta é a fonte da nossa alegria, a
consciência feliz de si.

Faz-nos bem saber que não somos o Messias! Liberta de nos crermos muito importantes, muito
ocupados (é típico ouvir em algumas regiões: «Não, a essa paróquia não vás, porque o padre está
sempre muito ocupado»). João Batista sabia que a sua missão era indicar a estrada, iniciar processos,
abrir espaços, anunciar que o portador do Espírito de Deus era Outro. Ser ricos de memória liberta-
nos da tentação dos messianismos, de me crer o Messias.

Esta tentação combate-se de muitas maneiras, incluindo com o riso. De um religioso, que eu
muito prezava (um jesuíta, um jesuíta holandês, que morreu no ano passado), dizia-se que tinha um
sentido de humorismo tal que era capaz de rir de tudo o que acontecia, de si mesmo e até da sombra
própria. Consciência feliz.  Aprender a rir-se de si mesmo dá-nos a capacidade espiritual de estar
diante do Senhor com os nossos próprios limites,  erros e pecados, mas também com os próprios
sucessos, e com a alegria de saber que Ele está ao nosso lado. Um bom teste espiritual é interrogarmo-
nos sobre a capacidade que temos de rir de nós mesmos. Dos outros, é fácil rir – não é verdade? –
«esfolá-los  vivos»;  mas  rir  de  nós  mesmos  não  é  fácil.  O  riso  salva-nos  do  neopelagianismo
«autorreferencial  e prometeico de quem, no fundo, só confia  nas suas próprias forças e se sente
superior aos outros».[1]Ri. Ride em comunidade, mas não da comunidade nem dos outros! Tenhamos
cuidado com as pessoas tão «importantes», que se esqueceram como se faz na vida para sorrir. «Sim,
padre, mas não tem um remédio, algo para...?». Olha! Tenho duas «pastilhas» que ajudam muitíssimo.
Uma: fala com Jesus, com Nossa Senhora na oração e pede a graça da alegria, da alegria na situação
real. A segunda pastilha: podes tomá-la várias vezes por dia, se precisares, mas uma vez é suficiente:
ver-te ao espelho... Olha-te ao espelho: «Aquele sou eu?! Aquela sou eu?! [e dá uma risada]». Verás
que te faz rir. Isto não é narcisismo; antes, é o contrário: o espelho, neste caso, serve de cura.
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Concluindo, a primeira coisa é a consciência feliz de si mesmo.

2. A segunda é a hora da chamada, tomar conta da hora da chamada.
João evangelista até refere, no seu Evangelho, a hora daquele momento que mudou a sua vida.

É verdade, quando o Senhor faz crescer numa pessoa a consciência de ser chamada, ela recorda-se de
quando tudo começou:  «Eram as  quatro da tarde» (1,  39).  O encontro com Jesus muda a vida,
estabelece um antes e um depois. Faz-nos bem lembrar sempre aquela hora, aquele dia-chave para
cada um de nós, no qual nos demos conta, seriamente, que aquilo que sentia não era uma veleidade ou
uma inclinação, mas que o Senhor esperava algo mais. E então pode-se recordar: naquele dia dei-me
conta. A memória daquela hora, em que fomos tocados pelo seu olhar.

Sempre que nos esquecemos desta hora, esquecemo-nos das nossas origens, das nossas raízes;
e, perdendo estas coordenadas fundamentais, pomos de parte a coisa mais preciosa que uma pessoa
consagrada pode ter: o olhar do Senhor. «Não, padre! Eu olho para o Senhor no sacrário». Está bem,
isso é bom. Mas senta-te um bocado, e deixa-te olhar; recorda as vezes que Ele te olhou e te está a
olhar. Deixa-te olhar por Ele. É a coisa mais preciosa que tem uma pessoa consagrada: o olhar do
Senhor.  Talvez  não  estejas  contente  com o  lugar  onde  te  encontrou  o  Senhor,  talvez  não  seja
adequado a uma situação ideal ou «mais do teu gosto». Mas foi lá onde te encontrou e curou as tuas
feridas… precisamente ali. Cada um de nós conhece onde e quando: talvez um momento de situações
complexas, de situações dolorosas, sim; mas foi lá que te encontrou o Deus da Vida para tornar-te
testemunha da sua Vida, para fazer-te participante da sua missão e ser, com Ele, carícia de Deus para
muitos. Faz-nos bem recordar que as nossas vocações são uma chamada de amor para amar, para
servir.  Não para tomar uma «fatia» para nós próprios. Se o Senhor Se apaixonou por vós e vos
escolheu, não foi porque éreis mais numerosos do que os outros – de facto, sois o povo mais pequeno
– mas por amor (cf. Dt 7, 7-8). Di-lo o Deuteronómio a propósito do povo de Israel. Não te dês ares:
não és o povo mais importante, não! És até um pouco reles, mas Ele apaixonou-se por isto. Ele é
assim; que quereis? O Senhor não tem bom gosto, apaixonou-se por isto. Amor entranhado, amor de
misericórdia que comove as nossas entranhas para ir servir aos outros à maneira de Jesus Cristo.Não à
maneira dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, dos zelotes, não! Procuravam a sua glória.

Gostaria de me deter num aspeto que considero importante. Em muitos de nós, a formação que
tínhamos, no momento de entrar no Seminário ou na Casa de Formação ou no Noviciado, era a fé das
nossas famílias e vizinhos. Lá aprendemos a rezar com a mãe, a avó, a tia e depois foi a catequista que
nos  preparou…  E  foi  assim  que  demos  os  nossos  primeiros  passos,  apoiados  não  raro  nas
manifestações  de  piedade  e  espiritualidade  popular,  que,  no  Perú,  adquiriram  as  formas  mais
estupendas e um grande enraizamento no povo fiel e simples. O vosso povo demonstra um carinho
imenso a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos Santos e Beatos, com tantas devoções que nem me atrevo
sequer a nomear com medo de deixar alguma de lado. Nesses santuários, «muitos peregrinos tomam
decisões que marcam suas vidas. As paredes [deles] contêm muitas histórias de conversão, de perdão
e de dons recebidos que milhões poderiam contar».[2]Inclusive muitas das vossas vocações podem
estar gravadas naquelas paredes. Exorto-vos, por favor, a não esquecer, e muito menos desprezar, a fé
simples e fiel do vosso povo. Sabei acolher, acompanhar e estimular o encontro com o Senhor. Não
vos transformeis em profissionais do sagrado que se esquecem do seu povo, donde vos tirou o Senhor:
«de andar atrás do rebanho», como diz o Senhor ao seu eleito [David] na Bíblia.  Não percais a
memória e o respeito por quem vos ensinou a rezar.

Em reuniões com mestres e mestras de noviços, ou reitores de Seminários, diretores espirituais
de Seminário, já me aconteceu perguntar: «Como ensinais a rezar aqueles que entram?» Então alguns
dizem que dão manuais  para aprender  a  meditar  (a  mim,  deram-mo quando entrei).  «Nisto,  faz
assim», «aquilo não», «antes deves fazer isto», «depois darás outro passo»... Em geral, porém, os
homens e mulheres mais sábios, que têm esta missão de mestres de noviços, de padres espirituais, de
diretores espirituais dos Seminários, escolhem: «Continua a rezar como te ensinaram em casa». E
depois, pouco a pouco, fazem-nos avançar noutro tipo de oração. Mas antes: «continua a rezar como
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te ensinou a tua mãe, como te ensinou a tua avó». Aliás, é o conselho que São Paulo dá a Timóteo: «A
fé da tua mãe e da tua avó: é esta que deves seguir». Não desprezeis a oração de casa, porque é a mais
forte.

Recordar a hora da chamada, conservar memória feliz da passagem de Jesus Cristo pela nossa
vida, ajudar-nos-á a dizer aquela bela oração de São Francisco Solano, grande pregador e amigo dos
pobres: «Meu bom Jesus, meu Redentor e amigo, que tenho eu que Tu não me tenhas dado? Que sei
eu que Tu não me tenhas ensinado?»

Assim, o religioso, o sacerdote, a consagrada, o consagrado, o seminarista é uma pessoa rica de
memória,  alegre e agradecida: trinómio a fixar e manter  como «armas» contra todo o «disfarce»
vocacional. A consciência agradecida alarga o coração e estimula-nos para o serviço. Sem gratidão,
podemos ser bons executores do sagrado, mas faltar-nos-á a unção do Espírito para nos tornarmos
servidores dos nossos irmãos, especialmente dos mais pobres. O povo fiel de Deus tem olfato e sabe
distinguir entre o funcionário do sagrado e o servidor agradecido. Sabe distinguir entre quem é rico de
memória e quem é desmemoriado. O povo de Deus sabe suportar, mas reconhece quem o serve e cura
com o óleo da alegria  e da gratidão.  Nisto,  deixai-vos aconselhar  pelo povo de Deus.  Às vezes
acontece nas paróquias que, quando o sacerdote se despista um pouco mais e se esquece do seu povo
– estou a falar de histórias reais, verdadeiras –, a senhora idosa da sacristia («a velha da sacristia»,
como lhe chamam) lhe diz: «Mas, caro padre, há quanto tempo não vai encontrar a sua mãe? Vá, vá
visitar a sua mãe, que nós, durante uma semana, cá nos arranjamos com o terço».

3. E terceiro: a alegria contagiosa
A alegria é contagiosa, quando é verdadeira. André era um dos discípulos de João Batista que

seguira Jesus naquele dia. Depois de ter estado com Ele e ter visto onde morava, voltou para casa de
seu irmão Simão Pedro e disse-lhe: «Encontramos o Messias!» (Jo1, 41). E lá contagiou. Esta é a
maior notícia que lhe podia dar, e levou-o a Jesus. A fé em Jesus é contagiosa. E se há um sacerdote,
um  bispo,  uma  irmã,  um  seminarista,  um  consagrado  que  não  contagia,  é  um  assético,  é  de
laboratório. É preciso que saia, suje um pouco as mãos e, depois, começará a contagiar com o amor de
Jesus, A fé em Jesus é contagiosa, não pode esconder-se nem fechar-se; e aqui se vê a fecundidade do
testemunho: os discípulos recém-chamados, por sua vez, atraem outros mediante o seu testemunho de
fé; e – como vemos na passagem evangélica – Jesus chama-nos por meio de outros. A missão brota
espontaneamente do encontro com Cristo. André começa o seu apostolado pelos mais próximos, pelo
seu  irmão  Simão,  quase  como  algo  natural,  irradiando  alegria.  Este  é  o  melhor  sinal  de  que
«descobrimos» o Messias. A alegria contagiosa é uma constante no coração dos apóstolos; vemo-la na
força com que André confidencia ao seu irmão: «Encontramo-Lo!» Pois «a alegria do Evangelho
enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por
Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce
sem cessar a alegria».[3]E esta é contagiosa.

Esta alegria abre-nos aos outros, é alegria que não deve ser reservada para si próprio, mas há de
ser transmitida. No mundo fragmentado onde nos é concedido viver e que nos impele a isolar-nos,
somos desafiados a ser artífices e profetas de comunidade. Como sabeis, ninguém se salva sozinho. E
gostaria de ser claro nisto. A fragmentação ou o isolamento não é algo que acontece «fora», como se
fosse apenas um problema do «mundo» onde nos toca viver.  Irmãos,  as divisões, as guerras, os
isolamentos,  vivemo-los também dentro das  nossas  comunidades,  dentro dos nossos  presbitérios,
dentro das nossas Conferências Episcopais, e quanto mal nos faz! Jesus envia-nos a ser portadores de
comunhão, de unidade; mas, muitas vezes, parece que o fazemos desunidos e, o que é pior, muitas
vezes fazendo-nos tropeçar uns aos outros. Ou estou errado? [respodem: Não!] Inclinemos a cabeça e
cada um «ponha no próprio saco» o que lhe cabe. É-nos pedido para sermos artífices de comunhão e
unidade,  o  que  não equivale  a  pensar  todos do  mesmo modo,  a  fazer  todos as  mesmas  coisas.
Significa apreciar as várias contribuições, as diferenças, o dom dos carismas dentro da Igreja, sabendo
que cada um, a partir da sua especificidade, dá a própria contribuição, mas precisa dos outros. Só o
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Senhor tem a plenitude dos dons, só Ele é o Messias. E quis distribuir os seus dons de tal maneira que
todos possamos dar o nosso, enriquecendo-nos com o dos outros. É preciso defender-se da tentação
do «filho único», que quer tudo para si, porque não tem com quem partilhar. É rapaz viciado! Àqueles
que  devem  exercer  encargos  no  serviço  da  autoridade,  peço,  por  favor,  que  não  se  tornem
autorreferenciais; procurai cuidar dos vossos irmãos, fazei com que estejam bem, porque o bem é
contagioso.  Não  caiamos  na  armadilha  duma  autoridade  que  se  transforma  em  autoritarismo,
esquecendo  que,  antes  de  tudo,  é  uma  missão  de  serviço.Aqueles  que  têm  esta  missão  de  ser
autoridade, reflitam bem: já há bastantes sargentos nos exércitos, não é preciso colocá-los nas nossas
comunidades.

Gostaria de dizer, ainda antes de concluir, sempre a propósito de ser ricos de memória e ter
raízes. Considero importante que, nas nossas comunidades, nos nossos presbitérios, se mantenha viva
a memória e haja diálogo entre os mais jovens e os mais idosos. Os mais idosos são ricos de memória
e dão-nos a memória. Devemos ir recebê-la; não os deixemos sozinhos. Eles [os idosos], às vezes, não
querem  falar,  algum  sente-se  um  pouco  abandonado...  Façamo-lo  falar,  sobretudo  vós,  jovens.
Aqueles que têm o encargo da formação dos jovens, dizei-lhes para falar com os sacerdotes idosos,
com os bispos idosos, com as irmãs idosas (dizem que as irmãs não envelhecem, porque são eternas)
… Dizei-lhes para falar. Os idosos precisam que lhes façais brilhar os olhos, ao verem que, na Igreja,
no presbitério, na Conferência Episcopal, no convento, existem jovens que levam por diante o corpo
da Igreja. Que os ouçam falar, que os jovens lhes façam perguntas e, deste modo, começar-lhes-ão a
brilhar os olhos, e começarão a sonhar. Fazei sonhar os idosos. É a profecia de Joel 3, 1. Fazei sonhar
os idosos. E, se os jovens fizerem sonhar os idosos, asseguro-vos que os idosos farão profetizar os
jovens.

Ir às raízes. Sobre isto, queria – já estou a terminar – citar um Santo Padre, mas não me vem
nenhum à mente. Citarei  um Núncio Apostólico. A propósito, citava-me ele um antigo provérbio
africano que aprendera quando lá estava (os Núncios Apostólicos, primeiro, passam pela África e lá
aprendem muitas coisas); eis o provérbio: «Os jovens caminham depressa – e devem-no fazer –, mas
são os idosos que conhecem a estrada». Está bem?

Queridos irmãos, mais uma vez obrigado! E que esta memória deuteronómica nos torne mais
alegres e agradecidos por sermos servidores de unidade no meio do nosso povo. Deixai-vos olhar pelo
Senhor; ide procurar o Senhor, lá, na memória. Olhai-vos ao espelho de vez em quando. E que o
Senhor vos abençoe e a Virgem Santa vos proteja, e uma vez por outra, como dizem na aldeia, «fazei-
me» uma oração. Obrigado!

[1] Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 94.
[2] V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe,  Documento de Aparecida (29/VI/2007),

260.
[3] Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 1.
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