HONRA E GLÓRIA AOS SAGRADOS CORAÇÕES DE JESUS E DE MARIA
CATEQUESE DAS CASINHAS DE ORAÇÃO
Semana de 9 a 15 de outubro de 2016. 28º domingo do Tempo Comum
“Em tudo, dai graças”
1.-A Palavra de Deus:
1ª Leitura: 2 Reis 5,14-17: Naamã voltou ao profeta e louvou ao Senhor.
Salmo: Salmo responsorial: 97: O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua
justiça
2ª Leitura: 2Timoteo 1,8-13: Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos.
Evangelho: Lucas 17,11-19: “Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser
este estrangeiro?”
Do Evangelho segundo São Lucas (Lc 17,11-19)
+++ Glória a Vós, Senhor
Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia.
Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam
à distância, e gritaram: “Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!”
Ao vê-los, Jesus disse: “Ide apresentar-vos aos sacerdotes”.
Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que
estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz; atirou-se aos pés de Jesus, com o
rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano.
Então Jesus lhe perguntou: “Não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro?” E disselhe: “Levanta-te e vai! Tua fé te salvou”.
Palavra da Salvação / Glória a Vós, Senhor.
2.-Referências para melhor compreensão do Evangelho:
As Leituras desta semana nos falavam de duas curas milagrosas: uma narrada no Antigo
Testamento (a de Naamã, general do exército da Síria) e esta outra, dos dez leprosos que
se encontraram com Jesus a caminho de Jerusalém, e que acabamos de reler no
Evangelho.
1. Por causa destes textos, convém recordar brevemente a concepção que se tinha na
antiguidade (e muito especialmente entre o povo israelita) sobre a lepra, que
definitivamente era considerada com uma das piores maldições, como um castigo de
Deus…
Uma vez que a pessoa tinha certos sintomas e sinais, devia apresentar-se diante do
sacerdote, para que a analisasse cuidadosamente; nesse tempo eram somente os
sacerdotes – os descendentes de Aarão primeiro, e os levitas depois – que podiam
discernir a natureza das diferentes enfermidades e diagnosticá-las.
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Quando o sacerdote comprovava que realmente se tratava de lepra, o doente era
declarado “impuro” e, portanto, não podia ser nem tocado pelos que estavam sadios…
Devia isolar-se retirar-se aos desertos, andar com uma campainha e, quando viam que
pessoas estavam se aproximando, tinham que gritar: “Sou impuro! Sou impurooo!” para
alertar os outros de sua presença, e assim todos se afastassem.
Mesmo assim, eram somente os sacerdotes que podiam verificar e certificar a eventual
cura de um leproso. É por isso que – como vemos – Jesus manda que os dez curados se
apresentem diante dos sacerdotes, para que eles pudessem declará-los “puros” e assim
pudessem reintegrar-se à comunidade judaica…
Todas estas normas (religiosas, sociais e de saúde) podemos ler no livro do Levítico
(capítulos 13 e 14). Vale a pena levar um tempo para isso.
No entanto, compreendendo que a lepra era como a morte em vida, é incrível pensar que
somente um dos dez leprosos tenha voltado para agradecer a Jesus pelo dom da cura, ão
é mesmo? Pois se analisamos com cuidado a falta de gratidão que, em geral, caracteriza
os humanos, nós nos daremos conta de que é praticamente “natural” que os outros nove
tenha continuado seu caminho sem dar a volta; embora o agradecimento seja definido
justamente como “a resposta natural frente a um favor recebido”. O que será mais
“natural” então… o agradecimento ou a ingratidão?…
Historicamente, constatamos que todos os povos tiveram divindades, e que em todos eles
foram feitas “oferendas rituais”, das mais variadas, para agradecer e agradar seus
deuses… Mas a partir do século dezenove, com maior incidência no século vinte e muito
mais em nosso século, o homem já não quer crer num Ser superior: não quer ter nada a
agradecer a ninguém: não somente quer ser o único arquiteto de seu destino, como
também ter todos os créditos…
Tudo isto é parte da realidade em que vivemos, da cultura que nos rodeia e sobre a qual
temos falado nas últimas semanas. Os homens de hoje, e muito especialmente os jovens,
endeusaram-se, não querem crer que haja “alguém” superior a eles próprios… e se a
duras penas aceitam isso, será com várias alterações, observações, acréscimos e
emendas, mas não querem conservar, não desejam “engolir”, sem mais nem menos, a fé
de seus pais.
Até mesmo dentro da própria Igreja, vemos certa tendência “teológica” que procura
explicar “naturalmente” o sobrenatural: que o Mar Vermelho baixa de nível em certa época
do ano e por isso os judeus puderam atravessá-lo no deserto; que os judeus levavam
sempre um lanche e por isso a multiplicação dos pães que Jesus fez foi na verdade uma
“partilha e refeição colocada em comum”, etc… Triste mas real: para tudo se busca uma
explicação crível, como se se quisesse adequar a fé aos tempos atuais.
Neste contexto, e com esses discursos, é óbvio que cada vez haja menos vocações
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sacerdotais, pois até a Eucaristia, entendida como “Ação de Graças ao Deus Altíssimo”,
parece carecer de atrativo e fundamente para a grande maioria. As estatísticas dizem que
somente uma em cada dez pessoas que se dizem “católicas”, está verdadeiramente
comprometida com a Igreja e assiste regularmente à Missa. Não é uma cifra
surpreendente? Onde estão os outros nove batizados?, Perguntará Jesus.
Provavelmente os outros nove serão com os nove leprosos que não voltaram: e salvo os
casamentos, batizados ou funerais, lembrarão de Deus somente quando precisarem,
então irão à missa e Lhe dirão também: “Jesus, Mestre, tem compaixão de nós”, mas no
resto do tempo, não irão Lhe dar graças por estar bem.
É isso que está acontecendo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, mas
também na próxima esquina… É por isso que os Apóstolos da Nova Evangelização (além
de ter a obrigação de “reparar” pela ingratidão da maioria) devemos nos preparar para ser
missionários; “Missionários do Coração Eucarístico de Jesus”, (segundo manda nosso
carisma e segundo nosso nome como Sociedade de Vida Apostólica, se Deus quiser)
para sair a incendiar o mundo com um autêntico amor a Cristo.
2. Na Primeira Leitura dominical víamos que o general Naamã quis agradecer o profeta
Eliseu pela cura recebida e lhe disse: “Agora estou convencido de que não há outro Deus
em toda a terra, senão o que há em Israel! Por favor, aceita um presente de mim, teu
servo”. Mas o profeta rejeita as recompensas, e isto faz o soldado entender que o
agradecimento devia ser dirigido diretamente a Deus, Senhor da vida.
É que TUDO, o que temos e o que não temos, o que nos agrada e o que não nos agrada,
o que nos entristece, mortifica e purifica, devemos agradecer a Deus.
O Evangelho desta semana nos fala, simplesmente, da compaixão e da gratidão: da
compaixão que Deus tem por nós e que portanto nós devemos ter com os mais
necessitados (depois voltaremos a este assunto, no ponto 3), e da gratidão que
devemos, como dizíamos, em primeiro lugar a Deus, por todos e cada um dos dons que
temos recebido e recebemos diariamente dEle, a começar pelo dom da vida, pelo dom da
saúde, pela inteligência e liberdade; pela vontade… Por cada um de nossos entes
queridos, familiares e amigos… pelos que estão e pelos que já se foram: porque Deus
nos deu o privilégio de compartilhar um tempo com eles, enquanto passavam por esta
vida…
Por extensão, também estamos convidados a pensar na gratidão que devemos a todas as
pessoas que nos fazem o bem, nas três dimensões de nossa existência: nossos
benfeitores espirituais, intelectuais e materiais…
a) Gratidão pelos que nos fazem ou nos fizeram o bem espiritualmente: pelos que
nos formam, dirigem e nos acompanham na Fé, pelos que rezam por nós (por todos os
nossos irmãos no Apostolado); por todos os sacerdotes que alguma vez, ou com
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frequência, dispensaram-nos os sacramentos; pelos que o fazem agora, pelos que, com
seu exemplo, nos impelem a ser mais santos, melhores, mais puros, mais nobres; por
todos os catequistas e formadores que temos tido, por nossos Animadores de Casinha de
Oração, que com seu “sim” nos ajudam a crescer espiritualmente semana após semana;
por todas as nossas autoridades no Apostolado, pelos que coordenam nossos Ministérios
de Serviço, por nossos Secretários, Encarregados de Comunidade e Responsáveis
Diocesanos, Delegados Regionais, Coordenadores Nacionais; por nossos Diretores, por
nossos Pais Fundadores, por todos os que tornam possível que esta Obra se mantenha e
se difunda, cresça e avance para o cumprimento de sua missão, para glorificar a Deus…
Por todos os mártires, santos e bem-aventurados do céu, cujas histórias de vida são um
exemplo a seguir.
b) Gratidão pelos que nos fazem ou nos fizeram o bem intelectualmente: Por todos
os que alguma vez nos ensinaram algo bom: por nossos mestres na escola e pelos
oradores de tantas conferências, cursos, palestras ou oficinas de que tenhamos
participado; por nossos chefes em todos os trabalhos; pelos amigos que alguma vez nos
deram um bom conselho; pelos escritores de todos os livros que temos lido, os bons e os
não tão bons… pelos companheiros de estudo, que enriqueceram nossa formação com
suas diferentes colaborações e pontos de vista… pelas pessoas com as quais alguma vez
discutimos e conseguiram ou conseguem abrir nossa mente para outras perspectivas,
para realidades diferentes… Pelos que nos aproximam do conhecimento da verdade.
c) Gratidão pelos que nos fazem ou nos fizeram o bem materialmente: Por todos os
que alguma vez nos ajudaram de maneira direta ou indireta a satisfazer as necessidades
mais elementares, próprias de nossa frágil condição humana: pelos que nos deram de
comer, de beber ou nos visitaram, começando por nossos pais e terminando pelos que
nos contrataram para algum trabalho; pelos que de algum modo nos ajudaram a sair de
alguma dificuldade econômica, pelos que alguma vez nos convidaram para comer ou nos
deram algo… Por todos os médicos que nos atenderam ou nos curaram, pelas
enfermeiras e enfermeiros que colaboraram… pelos que facilitaram a situação para que
fizéssemos exercícios físicos, esporte, ginástica, ou nos brindaram com qualquer outra
ajuda em favor de nossa mísera carne humana…
Devemos agradecer ao Senhor pelo dom de cada um deles, e pedir para eles e suas
famílias as bênçãos de Deus Todo poderoso, mas além disso devemos estar sempre
solícitos a ajudá-los e aos seus parentes ou amigos, em tudo que esteja ao nosso
alcance. Devemos pagar o bem com o bem.
3. Agora falaremos (como havíamos adiantado alguns parágrafos atrás) sobre a
compaixão; mas não daquela compaixão que Jesus mostra, como Homem e como Deus,
em relação a esses pobres leprosos; mas sim da compaixão que nós somos chamados a
sentir por todas as pessoas que hoje mais necessitam de ajuda, de amor, de misericórdia,
da glória máxima que é a salvação.
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Falaremos concretamente da misericórdia que somos chamados e obrigados a exercitar
com os que menos têm, não só materialmente, mas também intelectual e espiritualmente;
neste Ano da Misericórdia e, daqui por diante, SEMPRE.
Falaremos de tudo o que vamos recebendo do Senhor através da oração, dos
Sacramentos, de nossas catequeses, das palestras, das oficinas e retiros nos quais
participamos, das leituras que fazemos, destas nossas “casinhas de oração”… e do que
estamos fazendo, justamente, em troca por tantos dons.
Estamos verdadeiramente mudando com tudo isso que recebemos? Os outros podem
dizer que somos pessoas melhores, desde que começamos a transitar por este caminho?
Estamos compartilhando com amor e paciência os frutos de nossa conversão com os que
nos rodeiam?…
E não se trata de “ensiná-los”, como quem deseja se colocar na posição de mestre!, mas
de compartilhar com eles (como bem dizíamos), de entusiasmá-los a participar de
nossas atividades, a ser parte de nosso Apostolado… Quantas pessoas eu aproximei,
concretamente, do ANE?
As Obras de Misericórdia que somos chamados a realizar não se esgotam no Ministério
de Serviço ao qual devemos nos integrar em nosso Apostolado. Sim, é muito importante
que todos os membros das “casinhas de oração” participem ao menos em um dos
Ministérios de Serviço do ANE: que trabalhemos em hospitais, penitenciárias, em nossos
restaurantes populares, no Ministério de Apoio à Igreja, em Formação e Catequese,
enfim… Ali onde o Senhor nos chamar por vocação a servir; mas também é muito
importante que sejamos APÓSTOLOS em nossas famílias, entre nossos amigos, em
nossos locais de trabalho ou estudo… que demos bom testemunho do que Deus está
fazendo conosco: tornando-nos mais humanos, mais fraternos, menos rancorosos, mais
solidários…
3.-Perguntas para orientar a reflexão: (Ler pausadamente cada item e deixar um
instante de silêncio depois de cada pergunta, para permitir a reflexão dos irmãos)
a) Tenho consciência de que poderiam ser muitas as enfermidades espirituais das quais
preciso que Jesus me cure? Já pensei quais podem ser?… O excessivo amor próprio? A
intolerância? A incapacidade de ver somente o bom nos outros (ou a tendência a ver
sempre o mal)? Deus?
b) Como mostro a Jesus meu agradecimento por todas as maravilhas que faz por mim?
c) Ensino em minha família ou meu grupo que devemos ser agradecidos a Deus por tudo
o que nos dá todos os dias?
d) Se o balanço de meu crescimento espiritual e humano desde que entrei no ANE é
positivo, se sou um melhor filho de Deus e uma pessoa melhor desde que estou aqui, por
que não compartilho essas bênçãos buscando trazer mais gente para esta Obra? Tenho
conhecimento suficiente do que é o ANE para poder convidar e explicar às pessoas que
conheço o que fazemos, como fazemos, por que fazemos e para quê fazemos?… Se não
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sei como fazer isso, pedi ajuda a alguém para que me ensine ou para que me explique o
que não sei fazer?
4.-Comentários dos irmãos: Depois de um momento de silêncio, será concedida a
palavra aos participantes da Casinha de Oração para que deem suas opiniões. Como
sempre, procure-se a participação de todos.
5.-Concordâncias do Evangelho com o Catecismo da Igreja Católica. Cânones 13591361, 2637-2638; 2648
LER TODOS OS PARÁGRAFOS DO CATECISMO CITADOS A SEGUIR (É importante
não deixar de ler tudo, porque aqui está uma das bases de nossa formação e crescimento
espiritual comunitário. Convém ir alternando os leitores, se necessário, para que o
processo de leitura seja menos cansativo).
1359 A Eucaristia, sacramento de nossa salvação realizada por Cristo na cruz, é também
um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação. No sacrifício eucarístico,
toda a criação amada por Deus é apresentada ao Pai por meio da Morte e da
Ressurreição de Cristo. Por Cristo, a Igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em ação
de graças por tudo o que Deus fez de bom, de belo e de justo na criação e na
humanidade.

1360 A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai, unia bênção pela qual a Igreja
exprime seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo o que ele
realizou por meio da criação, da redenção e da santificação. Eucaristia significa,
primeiramente, “ação de graças”.
1361 A Eucaristia é também o sacrifício de louvor por meio do qual a Igreja canta a glória
de Deus em toda a criação. Este sacrifício de louvor só é possível através de Cristo: Ele
une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, de sorte que o sacrifício de
louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com ele para ser aceito nele.

2637 A ação de graças caracteriza a oração da Igreja que, celebrando a Eucaristia,
manifesta e se torna mais aquilo que ela é. Com efeito, na obra da salvação, Cristo liberta
a criação do pecado e da morte para consagrá-la de novo e fazê-la retornar ao Pai, para
sua Glória. A ação de graças dos membros do Corpo participa da (ação de graças) de sua
Cabeça (Jesus Cristo).
2648 Toda alegria e todo sofrimento, todo acontecimento e toda necessidade podem ser a
matéria da ação de graças que, participando da ação de graças de Cristo, deve dar
plenitude a toda a vida (como sugerem São Paulo, Silvano e Timóteo na Carta aos
Tessalonicenses): “Por tudo dai graças” (1Ts 5,18).
6.- Refletindo com a Grande Cruzada
MAN 77 Diante deste Sacrário, repeti como o leproso: “Jesus, filho de Davi, tem
misericórdia de mim, se queres podes curar-me”. Contemplai aquela reverência e,
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imitando-a, filhos Meus, orai diante deste Meu Corpo, deixando à Minha providência o
remédio de suas necessidades; ao Meu Coração rodeado de chamas, gritai que quereis
que cure, não a superfície, mas o fundo de vossos seres, para que o seio da terra não
envileça vossas almas. Vós credes que não ouço vossas súplicas e estais enganados…
Não buscai impor a Mim vossas metas nem vossos planos; Minhas respostas são
misteriosas, aprendei a aceitá-las…
7.-Virtude do mês: a Temperança (Catecismo da Igreja Católica: 1838-1805-1809-18342290-2407)
Esta Semana veremos o parágrafo 1838, que diz o seguinte: A temperança modera a
atração dos prazeres sensíveis e procura o equilíbrio no uso dos bens criados.
E sobre isso nos diz a Grande Cruzada:
CA 183 Não vos deixeis enganar ou sugestionar pelo espírito maligno, que por todos os
meios busca destruir no homem as santas e divinas inspirações para afastá-lo do bem.
Um homem pobre, humilde, obediente, é um poder inexpugnável. Viver em perfeita
pobreza em um mundo enlouquecido de prazeres e de luxo, é a loucura da Cruz e a
loucura da Cruz sempre é atual. Seguir a Cristo e Cristo Crucificado é para todos os
séculos e para todos os dias.
8.-Propósitos Semanais:
Com o Evangelho: Apoiado na oração, farei uma lista de todas as pessoas que tenham
me feito o bem, ao longo de minha vida, e me apresentarei diante do Senhor para pedir
por cada um deles. Depois farei uma lista de todas as pessoas que posso ajudar, e
começarei a fazê-lo sem demoras nem desculpas. Por último, farei uma lista das pessoas
que poderia convidar para o ANE e porei mãos à obra. A messe é grande e os operários
são poucos.
Com a virtude do mês: Esta semana evitarei ver na televisão, no cinema, revistas, etc.,
qualquer coisa que não seja verdadeiramente edificante.
9.-Comentários finais: Concede-se novamente a palavra para falar brevemente sobre os
textos lidos (do Catecismo ou da Grande Cruzada) ou a qualquer outro assunto de
interesse para a Casinha, para o Apostolado ou para a Igreja em geral.
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