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Anúncio do Reino e chamamento à conversão 

A perfeita alegria da generosidade 

Introdução: 

Vamos dar início à meditação reparadora dos Primeiros Sábados, atendendo ao 

pedido feito por Nossa Senhora nas suas aparições em Fátima. Através dos três 

pastorinhos, Maria pediu que comungássemos, rezássemos um terço, fizéssemos a 

meditação dos mistérios do Rosário e nos confessássemos em reparação pelas ofensas 
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cometidas contra seu Sapiencial e Imaculado Coração. Para quem praticasse essa 

devoção, Ela prometia graças especiais de salvação eterna. 

Meditaremos o 3º Mistério Luminoso do Rosário, o “Anúncio do Reino e o 

chamamento à conversão”. Baseados no Evangelho de amanhã, 32º Domingo do Tempo 

Comum, consideraremos como Nosso Senhor nos convida a renunciar nossos egoísmos e 

apegos e assim encontrarmos a alegria verdadeira, que é a paz de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

Composição de Lugar: 

Imaginem Nosso Senhor no templo de Jerusalém, acompanhado dos seus 

discípulos, sentado junto ao cofre onde eram depositadas as doações dos judeus para o 

serviço divino. 

Oração Preparatória: 

Pai-nosso, Ave-Maria e Glória. 

Evangelho de São Marcos (12, 38-44): 

 

Muitos ricos depositavam grandes quantias.  Então chegou uma pobre viúva 

que deu duas pequenas moedas, que não valiam quase nada.  Jesus chamou os 

discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os 

outros que ofereceram esmolas.  Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, 

na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver.” 

I – Contraste entre egoísmo e generosidade 

Pouco antes desse episódio, Nosso Senhor havia alertado a seus discípulos a 

respeito da mentalidade farisaica, toda feita de falsidade e apego aos bens terrenos. 

Grande deve ter sido a impressão produzida por essas últimas palavras do Mestre. 

Como podia a pobre viúva ter dado “mais do que todos os outros”, se estes despejaram 

grande quantidade de moedas de ouro, enquanto ela depositou apenas duas moedinhas de 

valor insignificante? 

Para esclarecer seu ensinamento, Jesus explica: a viúva jogou no cofre tudo 

quanto “possuía para viver”, enquanto os ricos deram do que lhes sobrava. Ao fazer essa 

comparação, Cristo não visava condenar os ricos, mas elogiar aquela mulher pelo fato de 

nada ter guardado para si, num gesto magnífico de desapego total. 

1 – Deus conhece as intenções do coração: 

Nosso Senhor contrapõe o episódio das esmolas à denúncia antes feita contra os 

doutores da Lei. Em ambos os casos, vemos nas atitudes dos personagens a exterioridade, 

mas não o íntimo. No entanto, “o olhar de Deus não é como o do homem, pois o homem 

olha para a aparência, enquanto Deus olha para o coração” (I Sm 16, 7). Esse divino 
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olhar sempre nos acompanha, nada lhe escapa. Nossa vida, nossos atos, nosso 

comportamento, são julgados com uma precisão absoluta pelo olhar de Deus, o qual 

penetra no interior de todos e analisa o fundo das almas, sabendo perfeitamente o que se 

passa em cada uma. 

Comparando a disposição de espírito dos mestres da Lei com a da viúva, Jesus 

queria deixar patente a existência de dois extremos: o da generosidade e desapego, em 

contraste com o do egoísmo e do amor desordenado a si mesmo. 

O apego, que num rico está voltado para as suas riquezas de moedas, no caso do 

pobre pode estar ligado aos poucos bens. Embora pouco, renunciar a tudo por amor a 

Deus é um ato de desapego que revela a grandeza de alma da pobre viúva. 

 

2 – Ou somos de Deus ou somos de nós mesmos: 

Também nós devemos ser generosos para com Deus, dado que Ele tem sido a 

própria generosidade. Trata-se, isto sim, de compreender que todos os nossos bens — e 

inclusive nós mesmos — são propriedade de Deus. 

A Liturgia de hoje nos apresenta uma opção entre dois polos: o da generosidade 

total ou o do egoísmo total. Ou escolhemos um e odiamos o outro, ou vice-versa. Ou 

somos de Deus inteiramente, ou somos inteiramente de nós mesmos. No meio termo 

ninguém fica. 

Como aplicar esse princípio à vida de quem é chamado a constituir família e tem, 

portanto, o dever de estado de prover da melhor maneira possível os seus? A resposta é 

simples. Esse “dar tudo” não significa desfazer-se literalmente das próprias posses, mas 

sim ter em relação a elas uma atitude de tal desprendimento que elas não se constituam 

em amarras que impeçam a elevação de nossas almas até as coisas celestes. O problema 

não é o seguinte: ter ou não ter bens, mas estar ou não estar apegado a eles. 

 

II – Na generosidade encontramos a perfeita alegria 

1 – Cristo, exemplo de entrega a Deus: 

O exemplo supremo do dar, dar de si e dar-se por inteiro, nós o encontramos na 

segunda leitura deste domingo, tirada da epístola de São Paulo aos Hebreus (Hb 9, 24-

28). O Pai Eterno resolveu entregar seu Filho para resgatar a natureza humana, extraviada 

pelo pecado. E o Filho, querendo dar de Si e dar-Se por inteiro, por amor a nós, assumiu 

um corpo padecente, sujeito a todas as complicações da vida nesta Terra. “Uma vez por 

todas, Ele Se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de Si mesmo” (Hb 9, 24-

26). 

Eis o exemplo divino, convidando cada um de nós a, segundo nossos deveres e 

possibilidades, dar não só daquilo que nos sobra, mas dar tudo. Foi Deus quem nos criou 

e redimiu, e por isso a Ele pertencemos. Tudo é d’Ele e deve voltar para Ele. 
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E assim como o sol, a água ou as árvores, se fossem passíveis de felicidade, 

estariam completamente felizes pelo dom generoso de si, também nós encontraremos 

nossa perfeita alegria no dar, dar de nós e dar-nos por inteiro. 

2 – Remédio para nossas misérias e amparo contra as tentações: 

Consideremos bem esta verdade: quando alguém dá de si, seu egoísmo acaba 

sendo sufocado em benefício do serviço aos outros. Servir — quer seja dando um bom 

exemplo, um bom conselho, ou prestando algum auxílio — repara as nossas faltas e ao 

mesmo tempo nos afasta do pecado. Assim, um modo de adquirirmos forças para 

enfrentar as tentações é fazer o dom de nós mesmos, ou seja, desapegarmo-nos de nós 

mesmos. 

Pelo contrário, quem se fecha em seu egoísmo, desprepara-se para o momento 

sempre presente da tentação, pois basta-nos existir para sermos um foco de solicitações 

para o pecado, como diz São Pedro: “Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, 

ronda como leão a rugir, procurando a quem devorar” (I Pd 5, 8). 

 

 

III – Conclusão: A felicidade na generosidade 

 

Nada traz mais felicidade a uma alma do que devolver a Deus aquilo que Lhe 

pertence. A justiça consiste em “dar a cada um o seu direito”. Ora, se vêm de Deus todas 

as coisas que foram criadas e estão à disposição do homem, este é devedor de tudo 

quanto d’Ele recebeu. O empréstimo faz parte dos acordos entre os homens. Quem 

empresta fica à espera da devolução do bem emprestado; e quem o tomou de empréstimo 

tem obrigação de devolvê-lo ao dono. Ora, se isto é assim no relacionamento humano, 

não podemos nos esquecer: tudo o que temos não é senão um empréstimo de Deus! 

Desde nossa vida, até nossas capacidades e qualidades, passando por todos os nossos 

bens. 

Assim seremos livres, pois só é realmente livre quem é justo, e põe nas mãos de 

Deus tudo o que d’Ele recebeu. 

O mundo moderno, por ter-se afundado no egoísmo, corre atrás da felicidade 

onde ela não se encontra. Proclamando que a liberdade consiste em entregar-se à sanha 

das paixões e das más inclinações, vai à procura da felicidade no vício, no pecado e em 

quantas loucuras, onde encontra não a felicidade, mas a frustração, a depressão e, por 

vezes, as doenças. Dessa maneira, o egoísmo, fustigado por Nosso Senhor no Evangelho 

de hoje, já é castigado aqui na Terra, sendo ainda merecedor da pena eterna. 

A verdadeira alegria está na generosidade virtuosa, pois é nela que o homem 

cumpre inteiramente sua finalidade de “conhecer, servir e amar a Deus” neste mundo, de 

modo a “ser elevado à vida com Deus no Céu”. 
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Oração Final: 

Ó Maria Santíssima, que nos destes o perfeito exemplo da entrega inteira a Deus, 

fazendo-se a humilde escrava do Altíssimo e fiel cumpridora de sua vontade, tornai nosso 

coração semelhante ao vosso: livre do egoísmo que nos afasta dos caminhos do Céu, e 

sempre generoso para servir e amar a Deus, disposto a retribuir tudo o que d’Ele 

recebemos. Amém. 

Notas Bibliográficas: 

Baseado em MONS. JOÃO SCOGNAMIGLIO CLÁ DIAS, EP, em Revista Arautos do 

Evangelho n.131, novembro 2012, p.11-17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Apostolado do Oratório – Devoção dos Primeiros Sábados” 

Informativo destinado aos Supervisores dos grupos do Apostolado do Oratório 

 

Sede do Apostolado do Oratório 

Rua Itá, 381 – CEP 02636-030 – São Paulo/SP 

Telefone: (11) 2973-9477 

E-mail: oratorio.secretaria@arautos.com.br ou admoratorio@arautos.org.br 

mailto:oratorio.secretaria@arautos.com.br
mailto:admoratorio@arautos.org.br

