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XVI Domingo depois de Pentecostes 

09 . IX . 2018 

 

“Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam” (Sl 113,9) 

“Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai a glória”. 

 

Com estas palavras, o salmista, diametralmente, nega e afirma; humilha-se e exalta; 

anula-se e glorifica. O finito e o infinito; o parvo e o imenso; a imanência e a 

transcendência; o natural e o sobrenatural: o homem e Deus Nosso Senhor. Duas 

naturezas: uma, a humana, necessitada, incompleta e falha; outra, a Divina, pronta para 

partilhar suas riquezas incomensuráveis. Cristo, em sua opulência divina, constrange-nos 

em nossa humanidade iníqua e miserável. 

 

Sim! Somos, eternamente, necessitados de Deus. Sem Ele, nada seríamos, nada 

poderíamos, sequer conseguiríamos. A nossa impotência imputa-nos uma sanção, cuja 

pena, jamais poderá ser paga ou sanada. Muitos bens e graças incontáveis recebemos da 

parte de Deus Nosso Senhor. Somos realmente pobres! Quão miseráveis nascemos, 

vivemos e nos rastejamos neste mundo, maculado por nossos pecados! 

 

Não obstante, Deus Nosso Senhor, em sua riqueza, doa-nos tudo, quando Se nos 

oferece, em Seu Filho, perfeita vítima. Tudo do Tudo recebemos: A salvação! Se nascemos 

e vivemos pobres, em Deus, somos ricos e dignos, em Deus, de sermos Sua imagem e 

semelhança, somente por isso. 
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Escrevendo aos Efésios, São Paulo, diz: “Àquele que, pela virtude que opera em 

nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos, a Ele seja 

dada glória na Igreja”.  Neste breve hino de louvor ou doxologia, o apóstolo engrandece as 

“maravilhas do plano salvífico que Deus revelou em Jesus Cristo, propagado por Sua 

Igreja”.  Deus, em sua onisciência, está acima de nós no entendimento. Em sendo um pai 

que, imensamente, nos ama é sempre atento às nossas necessidades, antecipando-Se, muitas 

vezes, antes mesmo que pronunciemos nossas incontáveis súplicas e preces. O Catecismo 

Romano ratifica: “Deus acode aos desejos internos e ocultos dos necessitados sem esperar 

seus pedidos expressos”. 

 

A Santa Igreja, mater et magistra, em seu culto sublime, na sagrada liturgia, outorga a 

Deus seu hino de louvor: ‘Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in 

unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria!’. O mesmo devemos fazer em nossa vida: ‘Em 

tudo, dar graças ao Senhor’, conforme, bem explícito, as três preposições apresentam – 

‘Por’, ‘Com’, ‘Em’: a primeira ‘Por’ Ele, “Ele é a causa, o arché, o princípio”; a segunda 

‘Com’ Ele, “Ele é a melhor companhia, ‘para onde iremos?’, ou o ‘quo vadis? petrino” ou 

ainda o ‘Mane nobiscum, Domine!’ - Fica conosco Senhor! Dos andantes a Emaús; por fim, a 

terceira ‘Em’ Cristo, Em+o, contraídos preposição e artigo, “N’Ele enraizados, tudo 

podemos por amor”. 

 

Nosso Senhor Jesus Cristo, ao curar o homem hidrópico, coloca-se acima da lei, 

que deve garantir objetivamente a dignidade subjetiva. Aí está Quem é maior que a lei 

humana. O fanatismo obnula e turva a razão do homem e lhe faz fugir do essencial. Nem 

mesmo o sagrado deve ser alvo do fanatismo, caso contrário, pode levar à queda, à 

decepção e, mais gravemente, a um puro cumprimento de regras sem perceber o 

verdadeiro querigma e sem que haja uma verdadeira experiência de Deus. 

 

O doce Cristo quer curar o orgulho e a prepotência, os quais não conseguem 

conduzir pessoa alguma pelos caminhos da salvação. A humildade é condição sine qua non 

para o resgate e conquista do tesouro eterno na Jerusalém celeste. O cristão, enquanto se 

encontra na peleja da Igreja militante, deve ter como fundamento do seu convívio não a 

recompensa humana, tampouco a vanglória; entretanto, deve buscar, antes de mais nada, a 

glória de Deus e a recompensa eterna, pois isso não perecerá em tempo algum. 
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Ao edificar Sua Igreja na terra, ‘Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam 

meam’, Nosso Senhor regala às Suas ovelhas verdadeiros e divinais sinais sensíveis da graça 

de Deus, por meio dos Sacramentos. Tais mananciais comunicam graças e produzem frutos 

em nossa vida, transformando-a significativamente. Nós, por nossa vez, devemos nos abrir 

a esta tamanha prova de amor de Deus para conosco, aproximando-nos sempre mais dos 

santos sacramentos a fim de lucrarmos em nossa vida espiritual. 

 

O Espírito Santo, as Sagradas Escrituras e a Santa Igreja Católica são plenamente 

este tesouro divino presenteado gratuitamente por Deus a nós. Resta-nos agradecer e 

louvar a Deus! Resta-nos dar-Lhe glórias por tudo que, em nós e para nós, tem feito. 

‘Cantate Domino canticum novum, quia mirabília fecit Dominus!’ – Cantai ao Senhor um cântico 

novo, porque Ele fez coisas admiráveis! E como Maria Santíssima, possamos nos unir a ela 

e dizermos juntos: ‘Magníficat anima mea Dominum!’. 

 

Pe. Dr. Jurandir Dias Jr.  


