HONRA E GLÓRIA AOS SAGRADOS CORAÇÕES DE JESUS E DE MARIA

CATEQUESE DAS CASINHAS DE ORAÇÃO
Semana de 30 de outubro a 5 de novembro de 2016. 31º domingo do Tempo Comum
Cristão, reconhece tua dignidade!
1.-A Palavra de Deus:
1ª Leitura: Sb 11,22-12,2: Senhor,... de todos tens compaixão, porque... amas tudo o que
existe.
Salmo: Salmo responsorial 144: Bendirei eternamente vosso nome; para sempre, ó
Senhor, o louvarei!
2ª Leitura: 2Ts 1,11-2,2: O nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e
vós nele.
Evangelho: Lucas 19,1-10.
Do Evangelho segundo São Lucas (Lc 19,1-10)
+++ Glória a Vós, Senhor
Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem
chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico.
Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois
era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia
passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: “Zaqueu, desce
depressa! Hoje eu devo ficar na tua casa”.
Ele desceu depressa, e recebeu Jesus com alegria.
Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: “Ele foi hospedar-se na casa de um
pecador!”
Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor: “Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos
pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais”.
Jesus lhe disse: “Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um
filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava
perdido”.
Palavra da Salvação / Glória a Vós, Senhor.
2.-Referências para melhor compreensão do Evangelho:
Esta passagem do Evangelho é muito rica em ensinamentos e é especialmente instrutiva
para nós, de maneira que apesar do pouco espaço e tempo disponíveis, procuraremos
resgatar pelo menos o essencial do que Deus quer nos transmitir através desta narração
de São Lucas:
Sendo “publicano”, Zaqueu realizava uma das tarefas mais odiadas de sua época: cobrar
impostos de seu povo em favor dos romanos (leia-se “invasores”)… Mas vejamos que não
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se tratava de apenas mais um deles: ele era “O CHEFE” dos cobradores de impostos; de
tal forma que, sem medo de exagerarmos, poderíamos dizer que ele era considerado o
pior de todos: o homem encarregado de organizar, desenvolver e supervisionar todas as
campanhas de “despojamento maciço” dos pobres judeus em favor de Roma, seja em
dinheiro ou em espécies (gado, aves, grãos e até pessoas!).
Podemos imaginar este homem, pequeno e deformado, vestido com roupas muito caras,
apresentando-se diante de suas vítimas que lhe entregavam seus bens, ficando talvez
com menos do que o necessário para alimentar suas pobres famílias. Em uma palavra,
era o homem mais temido, antipático e repelente que se possa imaginar.
O Senhor sabia muito bem os comentários que causaria convidar-se para jantar na casa
daquele homem, mas já havia dito várias vezes: “Não vim pelos justos, mas pelos
pecadores”.
Há alguns conceitos importantes para destacar no que a Escritura nos diz: primeiro, que o
único anseio de Zaqueu para conhecer Jesus era a curiosidade (simplesmente, “queria
ver como era”). Segundo, que o Senhor se serve dessa curiosidade para salvá-lo, e lhe
diz “desce depressa”. Depois, que Zaqueu obedece, isto é, que sendo quem era, “desceu
depressa e recebeu Jesus com alegria”. Então, ao conhecer Jesus, já não apenas “de
vista”, mas ao escutá-lo, ele se converte. Finalmente, que Jesus traz consigo a salvação,
não apenas para ele, mas para toda “sua casa”.
Podemos imaginar o número de problemas que o pobre Zaqueu pode ter tido que
enfrentar com sua esposa e filhos, pois estava levando para jantar o Mestre Jesus, que
vinha acompanhado de 12 discípulos e várias mulheres! Ou seja, trazia um monte de
pobres, que acabavam de chegar à cidade, cansados e suarentos. Quantas coisas sua
mulher deve ter lhe dito! Como todos devem ter protestado, desde seus filhos até os
serventes, por ter que preparar e atender com a comida a tantos “mal vestidos e pobres”!
Mas aí vai Zaqueu, que recebe o Senhor, senta-se a seu lado e escuta atentamente o que
tinha para dizer-lhe.
Sabemos que escutou atentamente, porque quando o Senhor terminou de falar, Zaqueu
faz uma promessa que mudaria a vida de muitas pessoas: “Eu dou a metade dos meus
bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais”.
Imaginemos a ternura, a alegria e o amor que se desenhavam nos olhos de Jesus… Foi
tão grande sua ventura, que o Senhor não tarda em lhe dar o melhor dos presentes: “Hoje
a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão”.
Notamos a diferença com os milagres anteriores, de cura e perdão, sobre os quais
costumamos ler no Evangelho?
Estamos muito familiarizados com a frase: “Vai, tua fé te salvou”. Sabemos que a
salvação é uma questão personalíssima e individual, e que é dirigida à alma arrependida.
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No entanto, graças ao imenso entusiasmo de Zaqueu, de ter respondido ao Senhor de
imediato, e sem se por a “considerar melhor as coisas”, graças a ter recebido Jesus em
sua casa, ter escutado Sua mensagem e consequentemente ter se decidido a agir,
consegue que Jesus lhe afirme que, maravilhosamente, a salvação (que vem com Ele),
entra em TODA A CASA. Quer dizer, que todos os que habitavam nessa casa foram
salvos pela resposta de Zaqueu.
O Senhor nos pede diariamente para ir jantar em nossa casa… Quantas vezes a família
inteira participa da Ceia do Senhor na Sagrada Eucaristia? Quantas vezes Ele se disfarça
de mendigo, de pobre, de doente, de prisioneiro, de necessitado, pedindo ser recebido e
atendido por nós? Quantas vezes entra em nossas casas, através das Casinhas de
Oração? Muitas!, talvez mais do que nós possamos contar.
Pois é necessário que da próxima vez que isso acontecer, tomemos a atitude de Zaqueu:
que escutemos atentamente o que Jesus nos diz ao coração, e que de imediato tomemos
uma atitude em consequência.
Se agirmos dessa forma, podemos estar certos de que um dia também Jesus dirá em
nosso lar: “Hoje a salvação chegou a esta casa”, e que esta não será como mais uma das
tantas casas em que Jesus certamente já jantou ao longo dos três anos em que passou
pregando de povoado em povoado. Não será mais uma das portas à qual Ele bate, sem
receber resposta.
Como dizíamos no início desta reflexão sobre a Palavra lida, a mensagem desta
passagem evangélica é especialmente instrutiva para nós, os apóstolos da Nova
Evangelização, porque se torna um argumento muito sólido para promover a Obra que
realizamos. Que pessoa, mais ou menos crente, mais ou menos devota, não tem
interesse em levar a salvação a toda sua casa? Que pessoa que, tendo compreendido a
situação difícil que vive a humanidade, do ponto de vista espiritual, não está preocupada
com a salvação de seus filhos, de seus entes queridos?…
Com nossas “Casinhas de Oração”, bem organizadas, bem encaminhadas, podemos
fazer com que o Senhor estenda essa promessa de salvação para muitíssimas famílias.
Por que não fazer isso já?… Não digamos então que nos faltam argumentos para
convidar nossos parentes, nossos vizinhos, a abrir Casinhas de Oração; talvez o que nos
falta é simplesmente nos decidirmos…
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) Como recebo Jesus quando Ele “se convida” para minha casa? Respondo com a
prontidão e diligência que Ele merece?
b) Ouço com atenção o que o Senhor me diz a cada dia, de diversas maneiras? Procuro o
que Ele quer me dizer, nas Sagradas Escrituras?
c) Se reconheço a presença real de Jesus na Hóstia consagrada, aproveito a oferta que
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Ele me faz, de recebê-Lo em minha alma todos os dias, ou deixo somente para os
domingos?… Faço algum esforço para “vê-Lo” com mais frequência?
d) Consigo contar quantas coisas realmente mudei ou ajudei a mudar em minha vida, em
minha família, em minha comunidade, escutando Jesus?
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 2412,
1691, 1695, 1696
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).
2412 Em virtude da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige a
restituição do bem furtado a seu proprietário:
Jesus abençoa Zaqueu por causa de seu compromisso: “Se defraudei a alguém, restituolhe o quádruplo” (Lc 19,8). Aqueles que, de maneira direta ou indireta, se apossaram de
um bem alheio têm obrigação de o restituir ou de devolver o equivalente em natureza ou
em espécie, se a coisa desapareceu, bem como os frutos e lucros que seu proprietário
legitimamente teria auferido. São igualmente obrigados a restituir, proporcionalmente à
sua responsabilidade e ao benefício auferido, todos os que participaram de alguma
maneira do roubo, ou tiraram proveito dele com conhecimento de causa, como, por
exemplo, Os mandantes, os que ajudaram ou encobriram o roubo.
1691 “Cristão, reconhece a tua dignidade. Por participares agora da natureza divina, não
te degeneres, retornando à decadência de tua vida passada. Lembra-te da Cabeça a que
pertences e do Corpo de que és membro. Lembra-te de que foste arrancado do poder das
trevas e transferido para a luz e o Reino de Deus” (São Leão Magno, serm. 21,3: CCL
138,88).
1695 “Justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus” (1Cor
5,11), “santificados... chamados a ser santos”, os cristãos se tornaram “templo do Espírito
Santo” (1Cor 6,19). Esse “Espírito do Filho” os ensina a orar ao Pai e, tendo-se tornado
vida deles, os faz agir para carregarem em si “os frutos do Espírito” pela caridade
operante. Curando as feridas do pecado, o Espírito Santo nos “renova pela transformação
espiritual de nossa mente”, ele nos ilumina e fortifica para vivermos como “filhos da luz”
(Ef 5,8), na “bondade, justiça e verdade” em todas as coisas (Ef 5,9).
1696 O caminho de Cristo “conduz à vida”, um caminho contrário “leva à perdição”. A
parábola evangélica dos dois caminhos está sempre presente na catequese da Igreja.
Significa a importância das decisões morais para nossa salvação. “Há dois caminhos, um
da vida e outro da morte; mas entre os dois há grande diferença” (Didaqué, 1,1).
4

HONRA E GLÓRIA AOS SAGRADOS CORAÇÕES DE JESUS E DE MARIA

CATEQUESE DAS CASINHAS DE ORAÇÃO

6.- Refletindo com a Grande Cruzada
CA 93 Se a criatura conhecesse o desígnio que tenho para ela, orientar=se=ia toda ao
cumprimento da Minha Vontade e nada poderia distraí-la. Mas não se pode saber o que
faço, se o tempo que vos concedo não transcorre na situação daquele a quem chamei do
alto de uma figueira para que Me seguisse.
Deveis fazer como Zaqueu, isto é, elevar-vos acima das coisas humanas tanto quanto vos
for possível, e esperar a Minha passagem para Me seguirdes aonde quer que Eu vá. Eu
passo e vós Me seguis; não sejais impacientes porque certamente Eu passarei e vós
certamente Me vereis se vigiardes do alto a Minha passagem. Pode ser que então Eu vos
diga que quero ficar em vossa casa ou então que, sem vos dizer nada, vos incite a
caminhar. Nos dois casos, o proveito é vosso e, quanto a Mim, estou interessado em que
o aceitei unicamente porque disto depende o bem que quero vos fazer.
7.-Virtude do mês: a Humildade (Catecismo da Igreja Católica: 299 – 1937 – 559 – 2540
- 2554)
A humildade evangélica é:
•
Reconhecermo-nos dependentes de Deus
•
Admitirmos a necessidade de ajuda de Deus
•
Aceitar as próprias qualidades ou defeitos
•
Reconhecer as qualidades dos outros
Esta Semana veremos o parágrafo 2546, que diz o seguinte:
2546 “Bem-aventurados os pobres em espírito” (Mt 5,3). As bem-aventuranças revelam
uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e de paz. Jesus celebra a alegria dos
pobres, a quem já pertence o Reino (Lc 6,20):
O Verbo chama “pobreza em espírito” à humildade voluntária de um espírito
humano e sua renúncia; o Apóstolo nos dá como exemplo a pobreza de Deus
quando diz: “Ele se fez pobre por nós” (2 Cor 8,9) (São Gregório de Nisa, beat, 1)
E sobre isso nos diz a Grande Cruzada:
CA 107 Exaltarei o humilde, e o conduzirei diretamente ao fim das suas fadigas, sem que
conheça as qualidades que acabará por adquirir no seu caminho para a completa luz.
O humilde Me agrada porque reproduz em si o Meu despojamento, o Meu aniquilamento;
agrada-Me o humilde porque é o espelho da verdade e Eu considero sua vida como uma
preciosa história na qual estão escritas coisas admiráveis e inspiradas. Não é verdadeiro
e humilde aquele que se esforça com palavras em declarar suas misérias, na verdade,
algumas vezes esta espécie de humildade recebe o prêmio já na terra; porque no Céu Eu
premiarei muito melhor aquela outra humildade que procede da íntima e firme convicção
de seu nada e de suas culpas.
A origem da humildade está no amor. Quanto mais o amor aumenta, maior é a humildade
na alma. Portanto, fortalecei o vosso amor e recebereis tudo o que se relaciona à bela e
santa humildade.
Seja um só o vosso exercício: crescer no amor, do qual dependem todas as outras
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virtudes. E para crescer no amor, já sabeis qual é vossa parte. Com efeito, Eu dou sempre
um amor maior àqueles que se esforçam em mortificar-se. Ficai alegres, a humildade não
é abatimento. Desfrutai do Meu Divino amor, sem tristeza, mas felizes pela vossa
condição de miseráveis que usufruem de todas as minhas infinitas riquezas…
8.-Propósitos Semanais:
Com o Evangelho: Ajudaremos a divulgar nosso Apostolado, promovendo a abertura de
novas Casinhas de Oração entre nossos familiares, amigos, vizinhos, para que Jesus
chegue com sua Palavra e sua promessa de salvação a novos lares…
Com a virtude do mês: Submeterei minha vontade à de outra pessoa, ao menos uma
vez por dia.
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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