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HOMILIA DO 8º DIA DA NOVENA DE NOSSA SENHORA MÃE DOS POBRES 

 

Queridos Irmãos e irmãs desta Paróquia, comunidade de comunidades. Na 

alegria de nosso encontro de fé e esperança, estou aqui para sinalizar para 

vocês a presença de Jesus “aquele que nos ama (Apc. Cap. 20) e nos quer 

sempre unidos no amor. Saúdo de coração o padre Júlio, padre Guilherme 

que está ajudando na celebração, os irmãos e irmãs que exercem os vários 

ministérios nesta comunidade. Venho trazer a todos uma palavra de paz e 

conforto e anunciar a vocês a certeza de que Deus caminha conosco, Deus 

caminha com esta comunidade. Portanto, que a coragem, a paz e a alegria 

de Deus estejam conosco. 

A primeira leitura nos fala da caminhada do povo judeu pelo deserto e da 

presença de Deus que sempre os animava através dos seus mensageiros e 

profetas. Por isso eles não desanimavam. O povo foi vencendo os 

obstáculos, caminhando no meio de perigos e ameaças. Muitas vezes 

parecia que eles não aguentariam. Deus, porém na sua bondade e 

sabedoria os protegia. Assim eles chegaram até a terra prometida, até o 

destino. 

Nós hoje também quantas vezes somos tentados a desanimar diante das 

dificuldades, dos problemas da vida e do desafio de conviver na família e 

na comunidade. Quantas vezes você teve vontade de desistir, deixar tudo 

ou desanimado dizer um basta. Mas a fé te sustentou, Jesus te guiou para 

que as águas do mar da vida não te afogassem. Na caminhada do Povo de 

Deus  pelo deserto, foi a fé em Deus e a união que não deixou o povo se 

dispersar e desanimar. Hoje também é a fé e a união de todos,  a 

solidariedade vivida no dia a dia, que vai ajudar-nos a superar os 

obstáculos, o pecado e a morte. 

No Evangelho Jesus nos ensina qual é o projeto de Deus para o ser 

humano: é o amor. Amor que se traduz em união e fraternidade universal. 

Deus nos quer como uma família da qual Ele é o pai de todos. Nossa vida 



na sociedade deve ser vivida na comunhão e na partilha. Como Deus vai 

sinalizar isto? Ele coloca na grande obra da criação um sinal do amor: o 

casal. O casal cristão: homem e mulher unidos pelo amor verdadeiro, é 

uma vocação maravilhosa, um sacramento que sinaliza a presença de 

Deus em meio a seu povo, amparando e sustentando os que desejam 

viver o Evangelho do amor. 

A família, e estamos na semana da família, é um o santuário da vida, é um 

projeto de Deus, é uma escola de amor e vida. O que Deus uniu, o homem 

não separe, disse Jesus. E Deus une quando existe o amor verdadeiro. O 

que é o amor verdadeiro? É a capacidade de servir, de dar a vida pelo 

outro como fez Jesus. É isto que vemos em uma família verdadeira: todos 

se esforçando para ajudarem um ao outro. Cada um procurando ajudar, 

fazer o bem ao ao outro. 

Hoje celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, padre franciscano que deu 

a vida por um pai de família. Eles estavam presos em um campo de 

concentração durante a segunda guerra mundial. Vendo que o pai de 

família iria ser morto e chorava pensando em sua família, São Maximiliano 

se ofereceu para morrer no lugar dele. Deu sua vida para que aquele pai 

de família pudesse sobreviver. Foi um mártir da caridade em forma de 

amor total. Louvemos a Deus por isso! 

Meus queridos irmãos e irmãs, estou aqui na diocese a 18 dias e quis vir 

aqui mesmo estando sem poder falar muito. Espero que vejam em minha 

presença a presença de pastor um sinal da presença do pastor dos 

pastores: JESUS! Ele está conosco, Ele nos conduz e guia, somos povo seu. 

Portanto coragem, alegria. Que esta Eucaristia seja para nós um alimento 

que nos conduza sempre mais a viver o que celebramos. Tudo passará 

mas o amor verdadeiro jamais passará. Queiram bem uns aos outros, 

aprendamos a perdoar porque sem perdão não existe família ou 

comunidade. 

Que Nossa Senhora a mãe dos pobres, mãe daqueles que se fazem pobres 

por amor a Deus, que ela nos ajude a todos. Ser pobre diante de Deus é 

acreditar na força do amor e não na força da violência e do dinheiro. Ser 

pobre diante de Deus é saber que precisamos não só de Deus mas dos 

irmãos e irmãs, porque sem eles não vivemos o que Jesus nos pede. 

Amém 


