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Meditações do P. José Tolentino Mendonça no retiro do papa (síntese)

Primeira meditação:
Abre o teu coração. Dá-me o que és

O pregador português  P.  José Tolentino  Mendonça,  vice-reitor  da Universidade Católica,
comentou a primeira parte do excerto do Evangelho segundo João dedicado ao encontro entre Jesus
e a samaritana no poço de Jacob (4, 5-24). Jesus que, sentado no poço, pede à samaritana «dá-me de
beber», maravilha-nos, deixa-nos desarmados pelo espanto. Um judeu que fala com uma mulher da
Samaria, habitada por dissidentes com os quais os judeus não estavam de acordo, surpreende-nos
como Jesus que se dirige a nós para nos pedir: “Dá-me aquilo que tens. Abre o teu coração. Dá-me
o que és”.

Na primeira  meditação  do retiro,  dedicado  ao  tema  “Elogio  da  sede”,  o  pregador  P.  José
Tolentino Mendonça, poeta e biblista, sublinhou que o pedido de Jesus provoca em nós perplexidade
e desconcerto, porque «somos nós aqueles que vão beber» do poço, e sabe-se que a sede é fadiga e
necessidade. Jesus está cansado da viagem e está sentado junto ao poço. E no Evangelho aqueles que
estão sentados para pedir são os mendigos. Também Jesus mendiga,  o seu corpo «experimenta o
cansaço dos dias: desgastado pelo cuidado amoroso pelos outros». Não é só o ser humano que é
mendigo de Deus. «Também Deus é mendigo do ser humano.»

O P. Tolentino prosseguiu a introdução, intitulada «Aprendizes do espanto», assinalando que,
com a sua debilidade, Jesus «veio procurar-nos». «No mais abissal e noturno da nossa fragilidade,
sentimo-nos incluídos e procurados pela sede de Jesus». Que não é uma sede de água, é maior: «É
sede de alcançar as nossas sedes, de entrar em contacto com as nossas feridas». Ele pede-nos: «“Dá-
me de beber”. Dar-lhe-emos? Daremos o bem uns aos outros?», questionou.

Reconheçamo-nos chamados porque é Deus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro.
«Por muito grande que seja o nosso desejo, ainda maior é o desejo de Deus.» E quando Jesus diz à
mulher a verdade da sua vida, «isso não a humilha nem a paralisa. Pelo contrário, sente-se encontrada,
visitada pela graça, libertada pela verdade do Senhor».

Sintamo-nos abraçados, concluiu, porque «Deus sabe que nós estamos aqui». E nestes dias,
«desaprendamos, para aprender essa graça que tornará possível a vida dentro de nós». No nosso
íntimo digamos: «Senhor, estou aqui à espera de nada». Que é como quem diz: estou somente à tua
espera, «à espera daquilo que Tu me dás».

2.ª  meditação:
Estamos «tão próximos da fonte e andamos tão longe»

A segunda  meditação  proposta  pelo  P.  José  Tolentino  Mendonça  centrou-se  no  tema “A
ciência da sede”.

A promessa de Deus diante da escassez humana

A última frase pronunciada por Jesus no livro do Apocalipse é um convite: «Quem tem sede,
venha». Foi desta passagem que o pregador desenvolveu a sua reflexão para guiar os participantes a
compreender os contornos da «abundância» e «gratuidade» de vida que o filho de Deus oferece ao ser
humano e a valorizar hoje a sua resposta.

Jesus  promete-nos  saciar  a  sede  quando  reconhecemos  que  somos  «incompletos  e  em
construção». Ele sabe quantos são os obstáculos que nos travam e quantas são as «derivas que nos
retardam». Estamos «tão próximos da fonte e andamos tão longe». No desejo e na sede estão dois
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sentimentos em contraste: a atracão e a distância, o ardor e a vigilância. Por isso a pergunta a colocar
é: desejamos Deus? Sabemos reconhecer a nossa sede? Damo-nos tempo para a decifrar?

Não é fácil reconhecer a sede de Deus

A partir destes questionamentos o pregador percorreu um trajeto que foi da Bíblia aos textos do
dramaturgo romeno Ionesco, passando pelas páginas do “O principezinho”, de Saint-Exupéry, para
evidenciar os contornos efetivos da sede como necessidade física, como reconhecimento dos nossos
limites, da nossa vulnerabilidade extrema.

«A sede priva-nos de respirar, esgota-nos, desgasta-nos. Deixa-nos sitiados e sem forças para
reagir», afirmou, «leva-nos ao limite extremo.» «Percebe-se como não é fácil expor-se à sede.» Se
tivéssemos de contar a parábola da nossa sede, prosseguiu, talvez emergissem os traços de Jean, o
protagonista masculino de “A sede e a fome”, de Ionesco. É uma figura devorada por um «infinito
vazio», por uma inquietação que nada parece poder aplacar e que o torna num «homem sem raízes,
nem casa, incapaz de criar laços, perdido no vazio do labirinto em que escuta apenas o rumor solitário
dos próprios passos».

A sede insatisfeita do homem de hoje

Eis a sede do homem de hoje. Uma sede que, explicou o P. Tolentino, «se transmuta numa
enorme  insatisfação,  na  desafeção  em  relação  àquilo  que  é  essencial,  numa  incapacidade  de
discernimento». O consumismo, hoje, não é apenas material, é também espiritual, e o que se diz de
um ajuda a compreender o outro. O facto é que as nossas sociedades, que «impõem o consumo como
critério de felicidade, transformam o desejo numa armadilha»: de cada vez que pensamos apagar a
nossa sede numa «montra», numa «aquisição», num «objeto», a posse comporta a sua desvalorização,
e isso faz crescer em nós o vazio. O objeto do nosso desejo é um «ente ausente», é um «objeto sempre
em falta». Por isso, «o Senhor não cessa de nos dizer: “Quem tem sede, venha; quem deseja, beba
gratuitamente a água da vida”».

Recoloquemos em Deus a nossa sede

Há muitas «maneiras de enganar as necessidades e adotar uma atitude de evasão espiritual sem
nunca  tomar  consciência  de  que  estamos  em  fuga»,  apontou  o  P.  Tolentino,  que  aludiu  às
«sofisticadas razões de rentabilidade e de eficácia» que substituem a «auscultação profunda do nosso
espaço interior e o discernimento da nossa sede». E continuam a não existir «comprimidos capazes de
resolver mecanicamente os nossos problemas».

Daqui partiu o convite conclusivo da primeira meditação do segundo dia do retiro quaresmal do
papa Francisco e dos seus colaboradores: abrandemos o «nosso passo», «tomemos consciência das
nossas necessidades», sentemo-nos à mesa da fé, não por motivos materiais ou económicos, mas «por
razões de vida». A sede «de relações, de aceitação e de amor» está presente em cada ser humano, é
um património «biográfico» que somos chamados a reconhecer e do qual dar graças. Não é uma coisa
banal, e por isso «recoloquemos em Deus a nossa sede».

3.ª meditação:
Desprezámos a riqueza das emoções

A sede de Deus e a capacidade de a reconhecer estiveram no centro da terceira meditação do
P.  José  Tolentino  Mendonça.  Ele  apontou,  sob  o  título  «dei-me  conta  de  estar  com  sede»,  a
predisposição de alma e os instrumentos necessários para interpretar o desejo de Deus que está em
nós, a contemplá-lo e a educá-lo para valorizar a espiritualidade da sede. Neste contexto, o biblista
sublinhou que «entrar em contacto com a própria sede não é uma operação fácil, mas se não o
fazemos a vida espiritual perde adesão à nossa realidade».
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Tomar consciência da nossa sede
Temos por isso de perder o medo de reconhecer a nossa sede e a nossa secura. Como primeira

ação, o P. Tolentino exortou a não se intelectualizar demasiadamente a fé:

«Construímos um fenomenal castelo de abstrações. Não é por acaso que a teologia dos últimos
séculos se deteve tanto tempo a debater as questões levantadas pelo Iluminismo e se tenha afastado
das colocadas, por exemplo, pelo Romantismo, como as da identidade, coletiva e pessoal, do emergir
do sujeito ou do mal de viver.

Estamos mais preocupados com a credibilidade racional da experiência da fé do que com a sua
credibilidade existencial, antropológica e afetiva. Ocupamo-nos mais da razão do que do sentimento.
Deixamos para trás das costas a riqueza do nosso mundo emocional».

O ser humano é uma «mistura de muitas componentes emocionais, psicológicas e espirituais, e
de todas devemos ganhar consciência». Assim como a vida espiritual não é prefabricada mas está
«envolvida na radical singularidade de cada sujeito».

Falar da sede é falar da existência real, e não da ficção de nós mesmos à que tantas vezes nos
adaptamos, é iluminar uma experiência, mais do que um conceito. Por isso é preciso sacudir o torpor
quotidiano porque «pode acontecer  que tenhamos a maior  dificuldade até mesmo de admitir  que
estamos com sede». Um dos requisitos para receber a água da vida é reconhecermo-nos com sede.

Interpretar a sede
Depois de tomar consciência da própria sede, é preciso interpretar esta necessidade que existe

em  nós.  O  P.  Tolentino  evidenciou  que  nesta  fase  deve  distinguir-se  o  desejo  de  uma  mera
necessidade, que se aplaca e se satisfaz com a posse de um objeto:

«Não confundamos o desejo com as necessidades. O desejo é uma falta nunca completamente
satisfeita, é uma tensão, uma ferida sempre aberta, uma interminável exposição à alteridade. O desejo
é uma aspiração que nos transcende e que não determina, como a necessidade, um termo e um fim. A
necessidade é uma carência contingente do sujeito. O infinito do desejo é desejo de infinito».

«O desejo humano diferencia-se do desejo dos animais», e ser humano significa «sentir que a
existência  depende  deste  reconhecimento  mais  do  que  qualquer  outra  coisa».  Este  anseio  é
mortificado nas sociedades  capitalistas,  que exploram avidamente  as conpulsões de satisfação de
necessidade induzida, removendo a sede e o desejo tipicamente humanos.

Na prática, o discurso capitalista promete libertar o desejo das inibições da lei e da moral em
nome  de  uma  satisfação  ilimitada.  E  quando  isto  se  verifica,  «o  prazer,  a  paixão,  a  alegria  a
esgotarem-se num consumismo desenfreado, tanto de objetos como de pessoas», chega-se à extinção
da sede, à agonia do desejo. A vida perde o seu horizonte.

A sede de Deus
«Como o veado anseia pela água.» O P. Tolentino referiu-se ao Salmo 42 para realçar a busca

para saciar a sede de Deus. Se se contempla o mundo com amor, descobre-se que «é todo o Criado a
ser atravessado por este desejo visceral».

O pregador apelou à valorização da espiritualidade da sede, mais que as estruturas: «Talvez
precisemos de redescobrir o desejo, a sua itinerância e abertura, em vez das codificações em que tudo
está previsto, estabelecido,  garantido. A experiência do desejo não é um título de propriedade ou
forma de possessão; é antes uma condição de mendicidade. O crente é um mendigo de misericórdia».

A concluir, o P. Tolentino dirigiu-se em particular aos pastores, chamando-os à reconciliação
com a sua vulnerabilidade, e recordou a advertência do papa Francisco: «Uma das piores tentações é a
auto-suficiência e a auto-referencialidade». Ao contrário, abraçar a própria vulnerabilidade e aceder
ao desejo de ser reconhecido e tocado como o leproso que foi ter com Jesus (cf. Mateus 8, 3), como a
sogra de Pedro na cama com a febre (cf. Mateus 8, 15), como a mulher que há 12 anos sofria de
hemorragias (cf. Mateus 9, 20), como aqueles que gritavam «Filho de David, tem piedade de nós!»
(Mateus 8, 27).
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4.ª meditação:
Contra a depressão é preciso mais que comprimidos

A acédia, estado de apatia, desânimo, fraqueza, tristeza e melancolia, é o contrário da sede e
do desejo de vida: foi este o tema que esteve no centro da quarta meditação proposta pelo P. José
Tolentino Mendonça.

«Quando renunciamos à sede, então começamos a morrer. Quando desistimos de desejar, de
encontrar gosto nos encontros, nas conversa, nos intercâmbios, na saída de nós mesmos, nos projetos,
nos trabalhos, na própria oração», apontou o poeta e biblista português na sua quarta reflexão.

Este desânimo que atinge a relação com Deus tem outros sintomas: «Quando diminui a nossa
curiosidade pelo outro, a nossa abertura ao inédito, e tudo nos soa como um requentado “déjà vu” que
consideramos como um peso inútil, incongruente e absurdo, que nos esmaga».

Parece  que  a  vida  que  «eu vivo» é  a  de  outra  pessoa,  recordava  Kierkegaard  (séc.  XIX),
enquanto que Evágrio Pôntico (séc. IV) falava do «demónio da acédia» e S. João Cassiano (sécs. IV-
V) recordava as consequências na vida dos monges: uma insatisfação profunda que leva à perda do
entusiasmo.

A própria exortação apostólica “Evangelii gaudium”, sobre o anúncio do Evangelho no mundo
atual, do papa Francisco, adverte para os efeitos nefastos da «psicologia do túmulo», «que pouco a
pouco transforma os cristãos em múmias de museu» e pode conduzir «a uma tristeza melosa, sem
esperança, que se apodera do coração como o mais precioso elixir do demónio».

Os estados depressivos não se curam só com comprimidos

A contemporaneidade «medicalizou a acédia, enfrentando-a como uma patologia que deve ser
tratada do ponto de vista psiquiátrico». «Mesmo dentro de um quadro clínico, é evidente que a acédia
ou os estados depressivos» não se podem curar só com «pastilhas», mas «devem envolver na cura a
pessoa inteira».

«Há muitos sofrimentos ocultos cuja origem devemos descobrir que se radica no mistério da
solidão humana», e nesse contexto pertencem também ao domínio do itinerário espiritual, defendeu o
vice-reitor da Universidade Católica.

O “burnout”: Um esgotamento emocional

Há também outro problema que «se amplia  cada  vez mais»,  o  “burnout”, que  literalmente
significa “queimar-se”, um esgotamento emocional que pode atingir inclusivamente os sacerdotes.

Em geral, quando uma pessoa se sente abandonada, permanece apenas um vazio, que se enche
com angústia ou com falsos paliativos, como a mundanidade, o álcool, as redes sociais, o consumismo
ou a hiperatividade. Há quem traga as feridas de lutas ou fracassos, do abandono ou abusos quando
eram crianças, da pobreza económica, da guerra.

Jonas, Jacob e o jovem rico

São três as figuras que podem fazer compreender esta dinâmica. Na história de Jonas vê-se
como o diálogo entre surdos é muitas vezes o que caracteriza a nossa relação com Deus, na qual não
se ouve porque se está «relutante ao conteúdo da vontade de Deus», à lógica da sua misericórdia.

Jacob, ao contrário, lutou com Deus até ao amanhecer: há nele um desejo de vida, enquanto que
Jonas é «caprichoso», colide com o desejo de vida de Deus,  que quer introduzir  todos os seres
humanos numa relação existencial nova.

A  tristeza  ligada  à  acédia  recorda  também  a  do  jovem  rico,  que  obedecia  a  todos  os
mandamentos mas na hora decisiva prefere os seus bens, em vez da aventura aberta de viver na
confiança. «Não é raro que a nossa tristeza provenha desta incapacidade», afirmou o P. Tolentino
Mendonça.
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Urge fazer um exame sobre a desvitalização do desejo: nem sempre o problema é o excesso de
atividade, mas o não ter as motivações adequadas.

Amar como Jesus

A resposta à acédia está em Jesus. O laço com Ele passa necessariamente pela configuração na
Paixão. Na palavra da esposa do Apocalipse, «vem», revela-se a necessidade profunda que a Igreja
experimenta em relação à vinda do Espírito, como destacava também Simone Weil.

«Nesta palavra está a marca de tudo aquilo de que temos necessidade, a razão do nosso grito, a
razão da nossa esperança e, muitas vezes, a razão da nossa desesperança, do nosso fracasso, do nosso
cansaço, e a necessidade de superar tudo isto em Deus.

Aquele a quem dizemos “vem!” é o mesmo que nos diz: «Vinde a mim, vós todos que estais
cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio.  Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim”»,
assinalou o P. Tolentino Mendonça.

5.ª meditação:
A sede de Jesus é romper as cadeias do nosso egoísmo

«A sede  de  Jesus”,  sinal  da  sede  existencial  do  ser  humano,  esteve  no  centro  da  quinta
meditação dos exercícios espirituais.

O poeta e teólogo português referiu-se à sede de Jesus na hora em que foi crucificado, «prova
da sua incarnação» e «sinal do realismo da sua morte», e à sede simbólica e espiritual, constituem a
«chave vital de acesso» para colher o sentido profundo da sua vida e morte.

O evangelista João menciona três vezes a expressão «ter sede», além daquela assinalada no
Calvário. Quando Jesus encontra a samaritana, diz-lhe: «Quem bebe desta água terá de novo sede;
mas quem beber da água que Eu lhe der, nunca mais terá sede».

Depois, no discurso do pão da vida, Jesus declara: «Quem vem a mim não terá fome e quem crê
em mim não terá sede, nunca!». Por fim, durante a festa das Tendas, Jesus anuncia: «Se alguém tem
sede, venha a mim, e beba quem crê em mim».

A sede da samaritana

«No encontro com a samaritana há uma troca de papéis que não pode passar desapercebido»,
apontou o pregador: Jesus pede de beber mas é Ele quem dará a beber. A samaritana não entende logo
as palavras de Jesus, interpretando-as como referidas a uma sede física. Mas desde o início Jesus
jogava com um sentido espiritual.

O  desejo  de  Jesus  aponta  sempre  para  uma  outra  sede,  como  explicou  à  mulher:  «Se  tu
conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz “dá-me de beber”, tu ter-lhe-ias pedido a Ele e
Ele te teria dado água viva”».

A sede no Calvário

No Calvário Jesus manifesta o seu desejo de beber, mas não é compreendido e em vez de água
recebe vinagre; depois de o ter recebido, diz «está cumprido» e, inclinada a cabeça, restitui o espírito.

«A sede é assim o selo do cumprimento da sua obra e, ao mesmo tempo, do desejo ardente de
fazer dom do Espírito, verdadeira água viva capaz de dessedentar radicalmente a sede do coração
humano», observou o pregador.

Ter sede é crer em Cristo

Ainda na festa das Tendas, explicita-se que ter sede «é crer em Jesus» e que beber é ir a Cristo.

«Na verdade, a sede de que Jesus fala é uma sede existencial, que se aplaca fazendo convergir a
nossa vida com a sua. Ter sede é ter sede dele. Somos assim chamados a viver de uma centralidade



6

em Cristo: sair de nós próprios e procurar nele essa água que extingue a nossa sede, vencendo a
tentação de auto-referencialidade que tanto nos adoece e tiraniza», afirmou o P. Tolentino Mendonça

A carência de sentido e o desejo de salvação

A sede de Jesus permite, portanto, «compreender a sede que habita o coração humano e dispor-
nos a servi-la», respondendo «à sede de Deus, à carência de sentido e de verdade, ao desejo que
subiste em cada ser humano de ser salvo, ainda que seja um desejo oculto ou esteja sepultado sob os
detritos existenciais».

Romper as cadeias e libertar as energias para dar esperança

Como ensina Madre Teresa de Calcutá, as palavras de Jesus «tenho sede», presentes em todas
as capelas das Missionárias da Caridade, por ela fundada, «não dizem respeito apenas ao passado, mas
estão vivas hoje».

A sede de Jesus «é romper as cadeias que se fecham na culpabilidade e no egoísmo, impedindo-
nos de avançar e de crescer na liberdade interior», acentuou o ensaísta e tradutor.

«A sua sede é libertar as energias mais profundas ocultas em nós, para que possamos tornar-nos
homens e mulheres de compaixão, artesãos da paz como Ele, sem fugir ao sofrimento e aos conflitos
do nosso mundo fragmentado, mas tomando o nosso lugar e criando comunidades e espaços de amor,
de modo a levar uma esperança a esta terra», declarou.

6.ª meditação:
Jesus recolhe todas as lágrimas do mundo

A sexta  meditação  do  P.  Tolentino  Mendonça  centrou-se  nas  lágrimas  das  mulheres  dos
Evangelhos, que evocam a sede de Jesus.

Recorrendo a citações extraídas da Bíblia e de vários autores, o pregador português sublinhou
que as lágrimas manifestam sede de vida e de relação.

Muitas são as mulheres presentes nos Evangelhos, diferentes nas suas condições existenciais,
etárias, económicas. Aquilo que as une é seu estilo, em benefício da evangelização, caracterizado pelo
serviço, mas sobretudo são as lágrimas, expressão de emoções, conflitos, alegrias e feridas.

«As lágrimas dizem que Deus incarna-se nas nossas vidas, nos nossos fracassos, nos nossos
encontros. Nos Evangelhos inclusive Cristo chora. Jesus encarrega-se da nossa condição, faz-se um
de nós, e por isso as nossas lágrimas são englobadas nas suas. Ele leva-as verdadeiramente consigo.
Quando chora, recolhe e assume solidariamente todas as lágrimas do mundo», sublinhou o poeta e
ensaísta.

O desejo de vida

São precisamente as mulheres dos Evangelhos que concedem cidadania às lágrimas, mostrando
a importância  deste  sinal,  afirmou  o  sacerdote  português,  fazendo  referência  à  psicanalista  Julis
Kristeva.

Esta não crente dizia que quando um paciente deprimido chegava ao ponto de chorar no divã,
acontecia uma coisa muito importante: estava a começar a afastar-se da tentação do suicídio, porque
as lágrimas não narram o desejo de morrer mas «a nossa sede de vida».

Deus conhece a dor do pranto

Desde  crianças  o  pranto  indica  sede  de  relação.  Muitos  santos,  como  Inácio  de  Loyola,
choravam copiosamente. E o filósofo Emil Cioran (1911-1995) afirmava que no juízo final serão
pesadas apenas as lágrimas, que dão um sentido de eternidade ao nosso devir, e que o dom da religião
é precisamente o de nos ensinar a chorar: as lágrimas são o que nos pode tornar santos depois de se
ser humanos.
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«A nossa biografia pode ser contada também através  das lágrimas:  de alegria,  de festa,  de
comoção luminosa; e de noite escura, de laceração, de abandono, de arrependimento e de contrição.

Pensemos nas nossas lágrimas derramadas e naquelas que permaneceram um nó na garganta e
cuja falta nos é pesada ou ainda nos pesa. A dor daquelas lágrimas que não foram choradas. Deus
conhece-as todas e acolhe-as como uma oração. Portanto tenhamos confiança. Não as ocultemos dele.

Procura de relação

Para Gregório de Nazianzo as lágrimas são, em certo sentido, um quinto batismo. E Nelson
Mandela, na prisão, teve os olhos tão atacados que perdeu a capacidade de derramar lágrimas, mas
ainda assim não se extinguiu a sua sede de justiça.

Quando se chora, ainda que haja um esforço para não mostrar ao outro que se choram a verdade
é que choramos sempre para que o outro veja. «É a sede do outro que nos faz chorar».

A concluir, o P. Tolentino Mendonça mencionou a mulher que chora e lava os pés de Jesus com
as suas lágrimas. Muitas vezes toma-se uma distância crítica face à religiosidade popular, que se
exprime com abundância de lágrimas. E por vezes é difícil, para os pastores, perceber a religião dos
simples baseada não em ideias mas em gestos.

É precisamente a impressionante qualidade do que a mulher dá a Jesus que permite constatar
que Simão, o chefe da casa, não disse nada. «É esta inédita hospitalidade que Jesus pretende exaltar»,
«esta sede, de que as lágrimas são sinal e que nos toca aprender».

7.ª meditação:
Maior obstáculo à vida de Deus em nós não é a fragilidade mas a rigidez

O que mais se opõe à vida de Deus dentro de nós não é a fragilidade, mas o orgulho, sublinhou
na tarde desta quarta-feira o P. José Tolentino Mendonça, na sétima meditação que propôs ao papa
Francisco e a membros da Cúria Romana.

O poeta e biblista português associou a sede à Paixão de Jesus e recordou que a pobreza de cada
ser humano é o lugar onde Jesus intervém e que o maior obstáculo à vida de Deus é a inflexibilidade e
a presunção. Por isso é preciso aprender a beber da própria sede.

A Igreja, prosseguiu, não pode isolar-se numa torre de marfim e deve ser discípula, abraçando
uma experiência de nomadismo, afirmou o vice-reitor da Universidade Católica, que mencionou o
risco de impor a outros caminhos exigentes, enquanto que fiéis permanecem sentados. É preciso que
as comunidades cristãs estejam atentas para que o sedentarismo não se torne também espiritual, como
uma atrofia interior.

Depois de realçar que os não crentes podem olhar com frescura surpreendente para a vida de fé,
o  P.  Tolentino  Mendonça  referiu-se  ao  pensamento  do  teólogo  peruano  Gustavo  Gutiérrez,
assinalando que o poço de onde se bebe a água que sacia a sede é a vida espiritual concreta, mesmo
que ferida de contingências e limitações.

«A  humanidade  que  temos  dificuldade  em  abraçar,  a  nossa  própria  e  a  dos  outros,  é  a
humanidade que Jesus abraça verdadeiramente,  dado que Ele se inclina com amor sobre a nossa
realidade, e não sobre a idealização de nós mesmos que construímos. O mistério da incarnação do
Filho de Deus, em suma, comporta para nós uma visão não ideológica da vida», destacou.

A sede, em certo sentido, humaniza o ser humano e constitui uma via de «amadurecimento
espiritual». É preciso muito tempo para perder a mania das coisas perfeitas, para vencer o vício de
sobrepor as falsas imagens à realidade. Como escreve Thomas Merton, Cristo quis identificar-se com
o que não gostamos de nós próprios, dado que tomou sobre si a nossa miséria e o nosso sofrimento. S.
Paulo testemunha a fé com uma hipótese paradoxal: «Quando sou fraco é então que sou forte».
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«O grande obstáculo à vida de Deus dentro de nós não é a fragilidade ou a fraqueza, mas a
dureza e a rigidez. Não é a vulnerabilidade e a humilhação, mas o seu contrário: o orgulho, a auto-
suficiência, a autojustificação, o isolamento, a violência, o delírio do poder. A força de que temos
verdadeira necessidade, a graça que precisamos, não é nossa, mas de Cristo», frisou.

«Se nos dispusermos à escuta, a sede pode ser um mestre precioso da vida interior», assinalou o
P. Tolentino Mendonça, que seguidamente se centrou nas três tentações de Jesus no deserto, antes do
início  da  vida  pública,  narrativa  proclamada  no  Evangelho  das  missas  celebradas  no  passado
domingo, o primeiro da Quaresma.

Sobre a  tentação do pão,  o  biblista  assinalou  que Jesus  conhece  as  necessidades  materiais
humanas, mas recorda que não só de pão vive o homem; a sua resposta não é para nos fazer evadir
desta realidade, para a fazer considerar como um lugar que deve ser marcado pelo Espírito.

Acerca da segunda tentação, o sacerdote evocou a passagem do povo de Israel no deserto, a
caminho  da  Terra  Prometida,  quando  exigiu  a  Moisés  que  lhe  desse  de  beber;  para  acreditar,
queremos ver a nossa sede satisfeita, mas Jesus «ensina-nos a entregar o silêncio, o abandono e a sede
como oração».

Na última tentação, em que Jesus responde a Satanás «o Senhor teu Deus adorarás; só a Ele
prestarás culto», o P. Tolentino recordou que a Cristo ressuscitado foi dado todo o poder no Céu e na
Terra.

O diabo quer ser adorado, mas o seu poder é aparência, enquanto que o do Ressuscitado faz
parte do mistério da cruz, da oferta extrema de si. É um risco enorme quando a tentação do poder, em
escala mais ou menos maior, nos afasta do mistério da cruz, quando nos afasta do serviço aos irmãos.

Jesus,  ao  contrário,  ensina  a  não nos  deixarmos  escravizar  por  ninguém e  a  não fazer  de
ninguém escravo, mas a prestar culto só a Deus e a servir: «Nós não somos proprietários, somos
pastores».

8.ª meditação:
Inveja e misericórdia na sempre atual parábola do filho pródigo

Um dos grandes  perigos  do caminho interior  é  o  olhar  autocentrado,  «no qual  o  eu é  o
princípio e o fim de todas as coisas», afirmou o P. Tolentino Mendonça. A oitava meditação do retiro
centrou-se na parábola do filho pródigo (Lucas 15, 11-32).

A narrativa traz à luz «uma família humana como aquela de onde vem cada um de nós», e por
isso é um espelho, revelando «uma história que nos agarra por dentro», na qual se vê «problematizada
a relação entre irmãos» que manifesta o «delicado significado do vínculo filial» da trama «subtil e
frágil de afetos que tecemos uns com os outros».

«Dentro de nós, na verdade, não há apenas coisas belas, harmoniosas, resolvidas. Dentro de nós
há sentimentos sufocados, muitas coisas a aclarar, patologias, inúmeros fios a ligar. Há regiões de
sofrimento, questões a reconciliar, memórias e cesuras para deixar a Deus para que as cure», afirmou.

O tempo atual, prosseguiu o poeta e biblista português, é dominado por «um desejo à deriva»
favorável ao surgimento de «filhos pródigos», através de atitudes como o arbítrio fácil, o capricho, o
hedonismo.

Estes modos de estar desenvolvem-se num «vórtice enganador» ditado pela «sociedade dos
consumos»,  que  promete  satisfazer  tudo  e  todos  ao  identificar  «a  felicidade  com a  saciedade».
Estamos assim cheios, plenos, satisfeitos, domesticados». Mas esta saciedade que se obtém com os
consumos é «a prisão do desejo».

À necessidade de liberdade do filho mais novo, impelido por «fantasias  de omnipotência»,
acrescentam-se «as expetativas doentias» do filho maior, «as mesmas que com grande facilidade se
infiltram em nós».
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Trata-se, apontou o P. Tolentino Mendonça, da «dificuldade de viver a fraternidade, a pretensão
de condicionar as decisões do pai, a recusa de se alegrar com o bem do outro. Tudo isto cria nele um
ressentimento latente e a incapacidade de colher a lógica da misericórdia».

Aos passos falsos do filho menor, animado por um desejo à deriva, sobrepõe-se um perigo que
consome o filho maior: a inveja, que é uma patologia do desejo, caracterizada pela falta de amor, uma
«reivindicação estéril e infeliz».

O  filho  maior,  que  não  conseguiu  resolver  a  relação  com  o  irmão,  está  ferido  pela
«agressividade, barreiras e violência». O contrário da inveja é a gratidão que «constrói e reconstrói o
mundo», sublinhou o primeiro diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura.

Ao lado das figuras dos jovens, emerge a do pai, «ícone da misericórdia»: «Tem dois filhos e
compreende que relacionar-se com eles de maneiras diferentes, reservar a cada qual um olhar único».

A misericórdia «não é dar ao outro o que ele merece». A misericórdia é compaixão, bondade,
perdão. É «dar a mais, dar mais além, ir mais longe». É um «excesso de amor» que cura as feridas. A
misericórdia é um dos atributos de Deus. Por isso crer em Deus é crer na misericórdia. A misericórdia
é um Evangelho a descobrir, concluiu o sacerdote.

9.ª meditação:
Jesus é um homem periférico e os católicos têm de abraçar as periferias

A periferia está na identidade cristã mais profunda e é um horizonte no qual a Igreja deve
redescobrir-se, sublinhou o P. José Tolentino Mendonça na nona e penúltima meditação apresentada
ao papa Francisco e membros da Cúria Romana.

«Onde está o nosso irmão?» A pergunta de Deus no livro do Génesis inspirou a reflexão do
biblista, dedicada a «escutar a sede das periferias». O convite do pregador é de «olhar de olhos bem
abertos a realidade do mundo» e procurar o nosso irmão entre os pobres e últimos do mundo, não
separando a «sede espiritual» da «sede literal».

Um dos critérios para perceber o que é o centro e o que é a periferia do mundo é precisamente o
acesso à água, direito inalienável. Como é realçado na encíclica “Laudato si’” e acentuado por dados
de organizações internacionais, mais de mil milhões de seres humanos não têm a possibilidade de
fruir de água potável.

Trata-se de uma multidão literalmente sedenta, perante a qual é «urgente adotar uma autêntica
conversão dos estilos de vida e de coração», que «vá em direção contrária à cultura do descarte e da
desigualdade social». Enquanto que os países ricos depauperam os seus recursos, «os outros vivem no
suplício».

Jesus, homem periférico
Neste contexto, «a Igreja não deve ter medo de ser profética e de meter o dedo na chaga», pelo

que  só  pode  confrontar-se  com  as  periferias  do  mundo.  «Um  discípulo  de  Jesus  deve  sabê-lo
convictamente», antes de mais porque «o próprio Jesus é um homem periférico».

Com efeito, prosseguiu o P. Tolentino Mendonça, Ele não era cidadão romano nem fazia parte
da elite judaica, nasceu na periferia da Judeia, porsua vez periferia de Israel e do império romano. E é
às periferias que Ele se dirige, dando dignidade aos doentes, pobres, estrangeiros e pecadores.

«A periferia está no ADN cristão, aproxima-o do seu contexto originário, mas também do seu
programa. É uma chave indispensável para a sua interpretação espiritual e existencial. Em todas as
épocas permanecerá para a experiência cristã o lugar privilegiado onde encontrar e reencontrar Jesus»,
assinalou.
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Nas periferias está a vitalidade do projeto cristão
O próprio cristianismo é, pela sua natureza, uma «realidade periférica», como se pode constatar

pelo facto de os centros das cidades se terem tornados polos «de atividade burocrática e comercial»,
bem como «uma montra do passado» para os turistas.

Ao mesmo tempo, «a vitalidade do projeto cristão joga-se nas periferias», onde «muitas vezes
não há sequer a presença de uma igreja dentro de paredes e onde tudo é mais precário, rarefeito ou
apenas esboçado», observou. Por isso, para a Igreja a periferia é um horizonte, e não um problema, e é
onde pode sair de si mesma e redescobrir-se.

«A escolha do encontro com as periferias não é unicamente um imperativo da caridade, é uma
mobilização histórica e geográfica que permite o encontro com aquilo que o cristianismo foi e com
aquilo que é. Mesmo as periferias da Igreja têm sede: de serem escutadas».

Como advertia S. João Crisóstomo, a Igreja deve evitar o «terrível cisma» entre «aquilo que
separa  o  sacramento  do  altar  do  sacramento do  irmão,  aquilo  que  perigosamente  distancia  o
sacramento da Eucaristia do sacramento do pobre».

Periferias como lugares da alma
As periferias existenciais não são apenas económicas, e «sabemos todos como entre nós e quem

está ao nosso lado há muitas vezes distâncias infinitas a abraçar e combater». Por isso a humanidade é
para ser abraçada, e mesmo que não consigamos impedir as lágrima no rosto do próximo, podemos
dar-lhe um lenço e dizer-lhe «estou aqui», «não estás só».

As periferias, com efeito, «não são apenas lugares físicos, são também pontos internos da nossa
existência, são lugares da alma que precisam de ser pastoreados», salientou.

Última meditação:
«A minha sede é a minha bem-aventurança»

As  bem-aventuranças  e  o  estilo  de  vida  dos  crentes  e  da  Igreja  estiveram  no  centro  da
meditação com que o P. José Tolentino Mendonça concluiu os exercícios espirituais para o papa e a
Cúria Romana. Após a reflexão, Francisco agradeceu ao sacerdote português a pregação no retiro
quaresmal.

A Igreja é chamada a abrir-se «sem medos,  sem rigidez», a ser suave «no Espírito» e não
mumificada em «estruturas que a fecham», afirmou o papa ao agradecer pessoalmente ao P. Tolentino
Mendonça.

O pontífice expressou o seu agrado pelo facto de o pregador ter falado da Igreja como um
«pequeno  rebanho»,  que  todavia  não  pode  ficar  ainda  mais  pequeno  com  «mundanidades
burocráticas».

Para Francisco, a Igreja, «não é uma gaiola para o Espírito Santo», porque este «também voa do
lado de fora e trabalha» nos «não crentes, nos “pagãos”, nas pessoas de outras confissões religiosas»,
dado que Ele é «universal, é o Espírito de Deus, que é para todos».

As bem-aventuranças, chamamento existencial
Nesta décima meditação, o biblista vincou que as bem-aventuranças são mais do que uma lei,

representando uma «configuração da vida», um «verdadeiro chamamento existencial».

Elas traçam «a arte de ser aqui e agora», ao mesmo tempo que apontam para o «horizonte da
plenitude escatológica», ou seja, o tempo eterno após a morte, para o qual convergimos.

Por outro lado,  as bem-aventuranças  são igualmente  o «auto-retrato de Jesus mais  exato e
fascinante», a chave da sua vida, «pobre em espírito, manso e misericordioso, sedento e homem de
paz, com fome de justiça e com a capacidade de acolher todos».
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As bem-aventuranças  são  «a  imagem de  si  próprio  que  Ele  incessantemente  nos  revela  e
imprime nos nossos corações. Mas são também o seu retrato que nos deve servir de modelo no
processo  de  transformação  do  nosso  próprio  rosto,  no  qual  devemos  aprofundar  a  “imagem  e
semelhança” espirituais que liga cada dia o nosso destino ao destino de Jesus».

Não a um cristianismo de sobrevivência
A sede de Deus é fazer com que «a vida das suas criaturas seja uma vida de bem-aventurança».

Como? Resgatando as nossas vidas com um «amor» e uma «confiança» incondicionais. É este o seu
«método», é esta a «bem-aventurança» que nos salva. É este «espanto do amor que nos faz começar
de novo», esta «sede» que nos consegue arrancar do «exílio a que fizemos aportar a nossa vida».

«Por isso não nos basta um cristianismo de sobrevivência, nem um catolicismo de manutenção.
Um verdadeiro crente, uma comunidade crente, não pode viver só de manutenção: precisa de uma
alma jovem e enamorada,  que  se alimenta  da alegria  da procura e  da  descoberta,  que arrisca  a
hospitalidade da Palavra de Deus na vida concreta, que parte ao encontro dos irmãos no presente e no
futuro, que vive no diálogo confiante e oculto da oração».

É urgente «redescobrir a bem-aventurança da sede»: a pior coisa para um crente é «estar saciado
de Deus». Pelo contrário, felizes aqueles que «têm fome e sede de Deus»: a experiência da fé, com
efeito, «não serve para resolver a sede», mas para «dilatar o nosso desejo de Deus, para intensificar a
nossa procura. Precisamos, talvez, de nos reconciliar mais vezes com a nossa sede, repetindo a nós
próprios: “A minha sede é a minha bem-aventurança”».

A Igreja como Maria: escuta, honestidade, serviço
Foi ainda à Igreja que o primeiro diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura se

dirigiu na última parte da meditação, dedicada à «bem-aventurança» de Maria, mestra e modelo dos
católicos a caminho

É importante não olhar para a bem-aventurança de Maria em «chave abstrata», mas «real e
concreta». O seu diálogo com Deus, no momento em que o anjo lhe anuncia que Deus lhe propõe ser
mãe do seu Filho,  «é franco»,  não deixa de fora emoções,  surpresas e dúvidas,  até  à  confiança
incondicional e ao seu sim. Deus salva-nos não «apesar de nós, mas com tudo aquilo que nós somos»,
e isso faz-nos «enfrentar a vida com renovada confiança».

O estilo mariano deve ser o modelo inspirador do viver: Maria acolhedora, que escuta e está
«aberta à vida»; Maria «honesta» na sua relação com Deus; Maria «ao serviço» de um projeto maior.
Sem  Maria,  concluiu  o  P.  Tolentino  Mendonça,  a  Igreja  arrisca  «desumanizar-se»,  tornar-se
«funcionalista», uma «fábrica febril incapaz de parar».

In Vatican News 
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