
HOMILIAS MAIO 2023 

QUINTO DOMINGO DA PÁSCOA  

Os textos bíblicos deste domingo: 

 1a. Leitura (At 6,1-7) Vemos nesta leitura um acontecimento da vida da primeira 

comunidade cristã. Ela já tinha problemas, mas tinha também como resolver desencontros 

e mal-entendidos. 

Salmo (33 [32],1-5.18-19) Cantamos a Deus, amigo da justiça, e nele confiamos. 

2a. Leitura (1Pd 2,4-9) A carta anima os cristãos pobres e sem vez nem voz naqueles 

lugares. Diz que, batizados, somos o que há de mais forte, santo e querido de Deus, reis 

e sacerdotes ao mesmo tempo. 

3a. L. Evangelho (Jo 14,1-12) Ouvimos as palavras de despedida que o Evangelho de João 

coloca nos lábios de Jesus. Se nós hoje não o vemos, podemos crer na sua palavra. 

_______________________________ 

 

 

HOMILIA 

A Realidade 

Uma das contradições do mundo de hoje é ver, por um lado, a tentativa de esquecer 

Deus, a fé religiosa considerada coisa de gente atrasada e ignorante; por outro lado, a 

crescente busca de Deus e do religioso, canais de televisão e programas religiosos 

multiplicando-se e com grande audiência. 

Surgem devoções novas envolvendo santos, títulos de Maria e até mesmo de Deus 

Pai, todas, sem dúvida, com finalidade comercial, aproveitando a onda da busca de uma 

realidade superior que possa resolver meus problemas. Mas, Deus, onde estás? 

A Palavra  

Ouvimos no Evangelho de hoje as palavras de despedida de Jesus. Quem crê em 

Deus, crê em Jesus, quem crê em Jesus, crê em Deus. Junto de Deus há lugar para todos 

e é Jesus quem nos prepara esse lugar. 

Na morte-ressurreição ele vai para junto de Deus Pai, mas as perguntas dos 

discípulos de então, são oportunidade para esclarecimento dos discípulos de hoje. Jesus 

crucificado, Jesus que entrega a sua vida em favor de todos é o único caminho para Deus. 

É nele que encontramos Deus. 

Conhecer Deus, conhecer Jesus não significa ter um saber teórico. Conhecer na 

Bíblia é ter experiência, familiaridade, afinidade, intimidade. Só tendo intimidade, só 

afinados com Jesus, encontramos o Pai. Outro caminho, outra verdade, outra vida não há. 

É preciso estar bastante tempo com Jesus e conhecê-lo, ter intimidade, afinidade 

e familiaridade com ele, para nele ver e encontrar Deus. “Quem me vê, vê o Pai”. 

O Mistério  

A Missa semanal é o momento de reencontrar Jesus, renovar nossa intimidade 

com ele para, através dele, chegarmos ao Pai. Quando fazemos o que ele nos mandou: 

fazer o mesmo que ele fez naquela Ceia, temos que não apenas repetir seus gestos, temos 

que imitar sua atitude, estar prontos a dar a vida pelos irmãos. É aí que cresce nossa 

afinidade com ele, é por este caminho que chegamos até o Pai, a quem a glória pelos 

séculos. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 



 
SEXTO DOM INGO DA PÁSCOA  

Os textos bíblicos deste domingo: 

1a. Leitura (At 8,5-8.14-17) Perseguido como cristão de língua grega, o diácono Felipe 

saiu de Jerusalém. Os Apóstolos ficaram.  Filipe não desanimou, foi pregando o 

Evangelho. Os Apóstolos depois lhe dão apoio. Ouçamos. 

Salmo (66 [65], 1-7a.16.20) Cantamos as maravilhas de Deus na criação e na História. 

2a. Leitura (1Pd 3,15-18) Esta carta anima os cristãos pobres e excluídos a terem respeito 

e cuidado, mas sem medo de dar as razões da sua esperança. Aquilo que sofrem no 

momento pode ser uma força de salvação como o foi a morte humilhante de Jesus. 

3a. L. Evangelho (Jo 14,15-21) Jesus se despede, mas não nos deixa sozinhos no meio de 

uma humanidade perversa e desorientada. As palavras do Evangelho garantem que sua 

luz continuará a nos guiar. 

___________________________________ 

 

 

 

HOMILIA  

A Rea l idade  

Sobre o cadáver do pai, morto em acidente de trabalho, Joseph Cardjin jurou 

dedicar sua vida aos operários. Nos primeiros anos de padre, preso como agitador social, 

fazia reuniões com os companheiros de prisão. Criou, então, o método VER-JULGAR-

AGIR. Via com eles um fato do cotidiano, suas causas e consequências, os lados bons e 

ruins do fato. Em seguida, para julgar à luz do Evangelho perguntava “Que faria Jesus se 

estivesse no nosso lugar?” e, a partir daí, chegavam ao AGIR. 

Assim aprendiam a ligar os dois polos, a Bíblia e a Vida, e a luz da Palavra de 

Deus, então, se acendia. 

A Palavra  

No Evangelho de hoje Jesus se despede dos discípulos, mas não nos deixa 

sozinhos no meio da humanidade perversa e desorientada. Seu Espírito nos protege e a 

cada momento pode mostrar-nos o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. 

É o espírito da verdade, o Espírito que é a Verdade, Verdade que é o Amor fiel de 

Deus, que Jesus revela ao entregar-se livremente à morte de cruz em favor de todos. Na 

cruz é que Jesus diz a Verdade. 

Isso o mundo não entende, não admite, por isso não é capaz de receber o Espírito-

Verdade. O discípulo entende e é capaz de receber, porque ama Jesus e cumpre os seus 

mandamentos, que não são muitos como os de Moisés, é único: “amar como ele amou”. 

No dia da ressurreição, que estamos vivendo, nós vemos Jesus vivo, vivemos com 

ele e com o Pai e ele se mostra a nós nos acontecimentos. Agora é ter olhos para enxergar 

Jesus vivo, à luz dele julgar o que acontece e agir movidos pelo Espírito-Verdade-Amor 

fiel. 

Na primeira Leitura, perseguido, Felipe teve de sair de Jerusalém, mas não 

desanimou, levou o Evangelho fora do ambiente judeu. O fato negativo da perseguição 

abriu novos horizontes. 

A carta de Pedro anima os cristãos pobres e excluídos a terem respeito e cuidado, 

mas sem medo de dar as razões da sua esperança. O que sofrem no momento é força de 

salvação como a morte humilhante de Jesus. 

O Mist ério  

A Eucaristia deve celebrar a vida, o dia a dia impregnado do Espírito-Verdade-

Amor. A utopia da comunhão assim na terra como no céu começa a acontecer nos 



sacrifícios cotidianos em favor dos outros. O Cordeiro tira o pecado do mundo quando 

podamos o egoísta que está dentro de nós. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

 

ASCE NSÃO DO S ENHO R  

Os textos bíblicos desta solenidade: 

1a. Leitura (At 1,1-11) Nesta narrativa da Ascensão vamos observar as reações dos 

discípulos. A primeira é de pensar que agora Jesus vai recuperar o poder para Israel. Jesus 

responde. Depois será a de ficar olhando para o céu. Mensageiros de Deus mandam olhar 

para frente. 

Salmo (47 [46],2-3.6-9) Cantamos a vitória de Jesus, vitória de Deus e da humanidade. 

2a. Leitura (Ef 1,17-23) O significado maior da Ascensão aparece neste trecho da epístola 

aos Efésios. Jesus, nosso irmão e nossa cabeça, é colocado acima de toda e qualquer 

autoridade ou excelência deste mundo ou do outro. 

Ou Ef 4,1-13 Esta leitura vai dizer que, ao subir para o céu, Jesus se torna Senhor e 

organiza a sua Igreja. Distribui os ministérios, ou seja, a tarefa nossa de testemunhar no 

mundo a humildade, o amor e a união. 

 3a. L. Evangelho (Mt 28,16-20) No Evangelho de Mateus a última aparição de Jesus 

ressuscitado foi na Galileia. Naquela região pobre e desprezada ele reuniu os primeiros 

discípulos e é a partir daí que devemos fazer que toda a humanidade se torne discípula 

dele. 

________________________________ 

 

HOM IL IA  

A Rea l id ade  

Dizem que na implantação do ateísmo na Rússia, funcionários do governo 

entravam numa sala de aula e mandavam uma criança rezar o Pai Nosso. Depois diziam: 

“Você pediu o pão a Deus. Ele lhe deu? Não! É o governo que lhe dá o pão.”. 

O pensamento é que a ideia de Deus só serve para iludir as pessoas, alienar, fazer 

com que esqueçam os problemas e as responsabilidades pelo bem comum. A religião era 

chamada de ópio do povo, hoje a gente diria “droga popular” ou “droga psicológica”. 

 Será que não há aí uma ponta de razão. Para alguns a religião não é um meio de 

“viajar” para longe desse mundo e suas mazelas? Jogar para Deus a solução dos 

problemas não será um jeito de fugir das próprias responsabilidades? 

A Pa lav ra  

Na narrativa da Ascensão na Primeira Leitura, observamos duas reações dos 

discípulos. Uma é de pensar que Jesus sozinho vai retomar o poder para Israel. Depois 

será a de ficar olhando para o céu. Os dois homens que lhes aparecem perguntam por que 

estão olhando para o alto. É preciso olhar para frente, para o chão da vida. 

Nem vai se resolver o atual problema social e político em Israel, nem é para ficar 

olhando para o alto. Agora é a hora e vez de os discípulos olharem para sua tarefa e missão 

neste mundo. Jesus agora só será visto quando “vier nas nuvens do céu”, no nosso 

encontro final com ele. 

No Evangelho, os Onze vão para a Galileia, à montanha indicada por Jesus. É a 

montanha do Sermão, onde Jesus deu a sua Lei? Será a montanha onde, ao subir para 

Jerusalém, mostrou sua vitória na transfiguração? Ou são todas as montanhas da Galiléia, 



onde ele formou sua comunidade. Aí ele deixa para os discípulos (nós) a tarefa de fazer 

discípulos missionários em todas as nações. 

Um significado maior da Ascensão aparece na Segunda Leitura de hoje. Jesus, 

nosso irmão e nossa cabeça, é colocado acima de toda e qualquer autoridade ou excelência 

deste mundo ou do outro. 

O M ist é rio  

A celebração semanal da Eucaristia lembra a nossa missão: mostrar ao mundo, 

governado pelo egoísmo, a salvação que vem do amor, do humilde serviço gratuito a 

todos. “Este mundo dilacerado por discórdias” só será a mesa de irmãos, se a gente fizer 

“o mesmo que ele fez naquela Ceia derradeira”, partir-se em pedaços e dar o sangue pelos 

pecadores.  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
S O L E N I D A D E  D E  P E N T E C O S T E S  

Os textos bíblicos desta solenidade: 

1a. Leitura (At 2,1-11) Pentecostes é festa dos judeus. Cinquenta dias depois da Páscoa, 

eles celebram a Aliança do Sinai ou a doação da Lei. A manifestação do Espírito Santo 

neste dia lembra-nos que o Espírito é a nova lei, escrita no interior de cada um. 

Ou então: Em Pentecostes acontece o contrário da torre de Babel. Lá a arrogância e o 

espírito de competição provocaram a confusão das línguas. Aqui acaba a confusão, 

pessoas das mais diversas línguas entendem o que dizem os humildes galileus. 

Salmo (104 [103], 1-2.29-31.34) Com as palavras do Salmo cantamos o Espírito Santo 

que transforma a face da terra. 

2a. Leitura (1Cor 12,3b-7.12-13) Paulo lembra que todos os dons devem servir para o bem 

da comunidade. Lembra ainda que a variedade de dons, de ministérios e de atuações não 

deve dividir, mas unir todos, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. 

 ou (Rm 8,8-17) Nas comunidades cristãs de Roma havia judeus e não-judeus. Os judeus 

eram agarrados à lei de Moisés. Para outros, Jesus acabou com toda a lei. Paulo lembra 

que o cristão tem uma lei, sim, mas uma lei diferente, que é o Espírito. 

3a. L. Evangelho (Jo 20,19-23) Na tarde do primeiro domingo após a sua morte, Jesus 

aparece aos discípulos e dá-lhes o Espírito Santo para que cumpram a missão de livrar a 

humanidade do pecado. 

_________________________________ 

 

H O M I L I A  

A  R e a l i d a d e  

Ninguém pode negar que de uns tempos para cá o Espírito Santo entrou com mais 

força no horizonte religioso dos católicos. Mas o papel que se atribui ao Espírito Santo, 

muitas vezes não se parece muito com aquilo que os textos do Novo Testamento apontam. 

Às vezes o Espírito Santo parece ficar reduzido a provocar emoções fortes, senão 

um clima de transe ou hipnose coletiva que pode levar a momentos em que todos falam 

ao mesmo tempo, balbuciando coisas ininteligíveis, numa grande desordem. Fica 

parecendo uma torre de Babel, onde todos falam e ninguém se entende, imagem perfeita 

da desordem do nosso mundo.  

A  P a l a v r a  

Pentecostes é festa dos judeus. Cinquenta dias depois da Páscoa, celebram a 

Aliança do Sinai ou a doação da Lei. Quando os Atos dos Apóstolos colocam a primeira 



manifestação do Espírito Santo neste dia, querem lembrar-nos que o Espírito é a nova lei, 

escrita no interior de cada um, como já anunciava o profeta Jeremias (Jr 31,32-33). 

 Em Pentecostes acontece o contrário da torre de Babel. Lá a arrogância e 

o espírito de competição provocaram a confusão das línguas, ninguém mais se entendia. 

Aqui o Espírito acaba com a confusão, pessoas das mais diversas nações e línguas 

entendem o que dizem os humildes galileus. 

Na Segunda Leitura Paulo lembra que todos os dons devem servir para o proveito, 

não dos indivíduos, mas da comunidade. Lembra ainda que a variedade de dons, de 

ministérios e de atuações não deve ser motivo de competição, de divisão, mas deve unir 

todos, no Pai que atua, no Filho que organiza e no Espírito Santo que distribui os dons. 

No Evangelho segundo João, que lemos hoje, a doação do Espírito Santo acontece 

na tarde do domingo de Páscoa. Isso, se não entendermos como fazem muitos, que foi no 

próprio momento da morte gloriosa de Jesus. “Ele inclinou a cabeça e comunicou o 

espírito”, a capacidade de amar como ele amou. No capítulo 7,39 o Evangelista já dissera: 

“Não havia espírito porque Jesus ainda não tinha sido glorificado”.  

O  M i s t é r i o  

Celebramos o amor que não confunde nem divide, mas une os grãos dispersos 

num só pão, os cachos de uva num só vinho e que, partido e repartido, significam a morte 

que revela o Amor e comunica o Espírito. 

 

+++++++++++++++++++++++++ 
 

 

S A N T Í S S I M A  T R I N D A D E  

Os textos bíblicos desta solenidade: 

1a. Leitura (Ex 34,4b-6.8-9) O nosso Deus não é o Deus que desafia a inteligência dos 

sábios. É um Deus que se revela cheio de bondade, caminhando na nossa história, nas 

lutas dos pobres que procuram uma terra. É o que diz esta leitura. 

Salmo (Dn 3,52-56) Com as palavras do livro de Daniel, cantamos a grandeza do nosso 

Deus. 

2a. Leitura (2Cor 13,11-13) No final de sua carta, quando se despede, o Apóstolo Paulo 

lembra as atuações de Deus na comunidade, a presença da Santíssima Trindade. 

3a. L. Evangelho (Jo 3,16-18) Na conversa com o Mestre de Israel, Nicodemos, Jesus 

apresenta a visão cristã da atuação do Pai e do Filho. Pai e Filho não querem condenar, 

querem salvar o mundo. O Espírito também não nos condena, ele nos santifica. 

A Realidade 

Surgiu uma nova droga mais barata, mais potente e mais devastadora do que o 

crac. Com a morte de Bin Laden o ódio contra os Estados Unidos, com o consequente 

terrorismo, vai aumentar. “O mundo está perdido! Para a humanidade não há mais 

remédio!” É um pensamento ou comentário quase espontâneo. 

O mundo não tem salvação? Estará entregue ao próprio destino? Deus, onde estás? 

Ou Deus é um conceito, uma idéia, o Arquiteto do universo ou o Primeiro motor imóvel, 

que nada tem a ver com isso? 

A Palavra  

O nosso Deus não é uma ideia que desafia a inteligência dos filósofos. É um Deus 

que se revela cheio de bondade, caminhando na nossa história, nas lutas dos pobres que, 

liderados por Moisés, procuram uma terra. É o que encontramos na primeira leitura de 

hoje. 

No cântico de resposta, com as palavras do livro de Daniel, cantamos a grandeza 

do nosso Deus. 



A segunda Leitura traz o final de uma das cartas de Paulo. Nas recomendações 

finais de sua carta o Apóstolo Paulo incentiva os leitores e ouvintes a continuarem na luta 

e lembra a presença de Deus na comunidade. A saudação final, retomada na saudação 

inicial da Missa, aponta para a atuação da Santíssima Trindade na comunidade. 

O Evangelho traz um trecho da conversa de Jesus com Nicodemos, chamado por 

Jesus de o Mestre de Israel. Nicodemos não entende Jesus, que fala em nascer de novo. 

Mas Jesus apresenta a visão cristã da atuação do Pai e do Filho. 

Deus não que condenar o mundo, como tantas vezes somos tentados a fazer. Deus 

ama a humanidade e por ela entregou seu Filho. Imediatamente antes do trecho lido hoje, 

Jesus se comparava com a serpente de bronze na ponta de um mastro, que salvou os 

israelitas do veneno das serpentes. Na cruz ele nos salva dos nossos venenos.  

O Pai e o Filho não querem condenar, querem salvar o mundo. O Espírito, 

invisível e livre como o vento, também não nos condena, ele nos santifica. 

O Mistério  

A Eucaristia é trinitária. Movidos e unidos pelo Espírito, apresentamos ao Pai a 

morte (corpo e sangue separados) do Filho Salvador como hino de louvor e glória. A 

glória de Deus é a salvação da humanidade. 

 Celebramos e nos comprometemos com Aquele que deu o sangue não para 

condenar, mas para resgatar do pecado. 
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