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XVIII Domingo depois de Pentecostes 
23 . IX . 2018 

 
Ave Maria… 
 

“Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico:  
‘Tem confiança, filho: São-te perdoados os teus pecados.’” 

 
 

Caros fiéis,  
 
Hoje é o XVIII domingo depois de Pentecostes. O evangelho de hoje nos traz a 

história da cura do paralítico operada por Jesus, na qual fica claro aos fariseus, de má fé, 
que Jesus tem de si o poder de perdoar os pecados e que, portanto, Ele é Deus. 

Entre muitos aspectos sobre os quais nós poderíamos olhar esse mesmo 
acontecimento relatado tanto por são Mateus (autor do que acabamos de ouvir), quanto 
por são Marcos e São Lucas, um deles me impressiona mais que os outros, que é o 
seguinte: 

“Vendo Jesus a fé DELES, disse ao paralítico” 
Não foi somente a fé do paralítico que tocou Nosso Senhor, mas também, 

sobretudo, a fé daqueles que estavam com Ele. 
No texto de São Mateus, não fica claro porque esses homens teriam impressionado 

Jesus. Ainda mais se compararmos com outras passagens contadas pelo mesmo evangelista. 
Por exemplo, quando os fariseus pedem um sinal, Nosso Senhor responde: “Essa geração 
perversa e infiel pede um sinal; mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de 
Jonas”. 

No evangelho de hoje, a reação de Nosso Senhor é outra, porque outra também é a 
disposição daqueles que pedem o milagre. Não se trata de uma tentar a Deus ou de uma 
mera curiosidade, mas de uma verdadeira intercessão: esses homens estavam dispostos a 
fazer tudo para salvar aquele que não podia se salvar pelas suas próprias forças. São Marcos 
nos conta o fato com mais detalhes: “Logo se espalhou a notícia de que Jesus estava em 
casa. Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente, que não havia lugar nem mesmo 
do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus evangelizava trouxeram um paralítico. Ele 
estava sendo carregado por quatro homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não 
puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa em cima 
do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado em sua cama”. 
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As casas na palestina naquele tempo eram como um cubo, muitas vezes em uma 
peça única sem janela. O telhado entretanto era como uma espécie de laje formada por uma 
estrutura de madeira e palha, porque a região sendo desértica, não havia risco de chuva 
dentro de casa. Esses homens, então, impedidos de fazer entrar o paralítico pela porta, 
tinham um tal desejo de ver o colega curado por Jesus que subiram no telhado e desfizeram 
o teto. Por isso diz são Mateus: 

“Vendo Jesus a fé DELES disse ao paralítico: Tem confiança filho, são-te 
perdoados os teus pecados” 

Como é grande o poder da intercessão nossa pelo nosso próximo! 
O evangelho nos conta da cura de um outro paralítico no tanque de Betesda, 

doente há trinta e oito anos por não ter quem o ajudasse a descer no tanque, uma vez que o 
anjo havia mexido a água. Se não fosse Jesus passar por ali, provavelmente ele teria 
permanecido paralítico para o resto de sua vida. E tantos outros paralíticos que viveram na 
época de Jesus não foram curados por não terem amigos como esses do evangelho de hoje. 

Caríssimos fiéis, quantos paralíticos nós conhecemos na nossa vida, aos quais 
podemos levar até Jesus para que sejam curados da paralisia? Certamente nenhum, e por 
isso nós já vamos nos contentando de ouvir esse Evangelho com muita admiração, claro, 
mas sem que ele influencie em nada nossa vida. 

Mas, vejamos bem o que diz Nosso Senhor: “Vendo Jesus a fé Deles disse ao 
paralítico: Tem confiança filho, são-te perdoados os teus pecados”.  A primeira ação de 
Jesus e a principal é a cura da alma, o perdão dos pecados. A cura do corpo, no caso do 
paralítico é simplesmente o sinal da eficácia do perdão de Jesus. Por isso, o texto segue: 
“‘Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados’- disse, 
então, ao paralítico: ‘Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa’”. Mais do que tudo, 
a ajuda daqueles homens serviu para o perdão dos pecados do paralítico. Não se trata duma 
simples cura, mas de uma verdadeira conversão. 

‘Quantas pessoas, pergunto eu então, conhecemos em nossa vida que têm 
necessidade de se converter e terem os seus pecados perdoados, mas que pelas próprias 
forças não podem e nem querem conseguir essa graça de Nosso Senhor? Certamente, 
muitíssimas. 

Muitas dessas pessoas, provavelmente, só se aproximarão de Nosso Senhor 
mediante a ajuda de almas generosas, como esses quatro homens que carregavam o 
paralítico. Se essas almas generosas forem omissas, muito provavelmente se perderão. Essa 
verdade é tão tremenda, que eu não ousaria ensinar se não viesse de autoridade tão segura 
quanto doce e misericordiosa. 

Nossa Senhora do Rosário, padroeira insigne dessa igreja, nas aparições de Fátima, 
disse aos pastorzinhos: “Rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecadores, porque vão 
muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas”. 

Se há 100 anos, isso era verdade, o que se dirá dos dias de hoje? Quantas pessoas 
vivem hoje como se Deus não existisse? Quantos dizem acreditar em Deus, mas não se 
importam em ofendê-LO? Quantos, vivendo no interior da nossa Santa Igreja, não só 
pecam, mas ensinam o pecado? Quantas ofensas, quantos paralíticos! Quantas ofensas 
contra Deus que paralisam o coração dos homens e impedem que eles voltem a Nosso 
Senhor como o filho pródigo. 

Seria para desanimar, caríssimos! Sim! Com olhos humanos, parece impossível que 
tão poucas pessoas sadias possam fazer o que quer que seja por um número tão grande de 
paralíticos. 

É necessário considerar ainda a multidão que nos bloqueia a passagem. Quantos 
obstáculos desfilam aos nossos olhos para impedir a conversão dos pobres pecadores. De 
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quantas coisas há de se privar e quantos esforços há de fazer aquele que quer deixar o 
mundo para abraçar aquele que venceu o mundo: Já dizia são Paulo que “não temos que 
lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, 
contra os príncipes das trevas deste século”. 

Eu mesmo não teria coragem de indicar um remédio a tão grande paralisia se não 
fosse o ensinamento do evangelho de hoje, e o pedido feito pela nossa mãe e padroeira às 
crianças de Fátima: “Quereis oferecer-vos a Deus pela conversão dos pecadores? Ides pois ter muito que 
sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei, muitas vezes, e, em 
especial, quando fizerdes algum sacrifício: ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em 
reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria…”. 

Disse também o Anjo aos pastorzinhos: “Os corações de Jesus e de Maria estão atentos à 
voz das vossas súplicas”. 

Caros fiéis, somente quinze dias nos separam da festa de Nossa Senhora do 
Rosário. O tempo e o Evangelho nos convidam hoje, mais do que nunca, a trabalhar na 
conversão dos pecadores. A exemplo dos pastorzinhos e atendendo ao pedido de tão boa 
Mãe em preparação à sua festa, rezemos e ofereçamos sacrifícios nessa intenção. Se nós já 
o fazemos habitualmente, redobremos nossos esforços; se nós, ainda um pouco paralisados 
pelo pecado não somos capazes de fazê-lo, pelo menos aproveitemos esses quinze dias 
para fazer o que nossa Mãe pediu em todas as seis aparições em Fátima: “rezai o terço todos os 
dias”. 

Se o trabalho pela conversão dos pecadores nos parece difícil demais, Nossa Senhor 
nos garante “a graça de Deus será o vosso consolo”. 

Que a nossa fé, unida à intercessão poderosíssima de Nossa Senhora, faça Nosso 
Senhor dizer aos pobres pecadores: “Tem confiança, filho, são-te perdoados os teus 
pecados!”. 
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
 
 
 

Pe. José Luiz Zucchi, IBP 
 


