
PT Homilia do Pe. Martín Gómez 

Queridos irmãos: 

Estamos a celebrar a Santa Missa nesta 2ª sexta-feira da Quaresma e nesta Quaresma muito 

especial. Devido às disposições sanitárias do Estado perante a emergência causada pelo 

Coronavirus (Covid-19), assim como, devido às disposições de nossos Bispos do Paraguai, não 

podemos celebrar a Missa como normalmente fazemos, com a presença dos fiéis (é estranho para 

todos...isto dói-nos...a nós e a vocês...). No entanto, através da Eucaristia estamos unidos de uma 

forma espiritual. Já que não podeis fazer-vos fisicamente presentes aqui, trazemos todas as vossas 

intenções, aquelas que nos deram a conhecer, assim como aquelas que tendes no coração. Cristo 

é a Pedra Angular das nossas vidas, a Rocha, que, especialmente neste momento, nos dá força, 

em quem depositamos toda a nossa confiança. Ao contrário dos vinhateiros malvados da 

parábola que ouvimos (cf. Mt 21, 33-46), dizemos agora mesmo ao Senhor que precisamos d'Ele, 

que sem Ele não podemos viver, que Ele é a nossa Rocha e a nossa força.  

* O Senhor é a nossa Rocha. Queremos colocar a nossa fé e a nossa vida n'Ele, na Sua Palavra. Se 

não podemos vir fisicamente ao Santuário, ou a qualquer outra Igreja para participar na Missa, 

podemos alimentar-nos de Jesus, lendo a Palavra. Queremos comer o "Pão da Palavra de Deus". 

No Domingo passado, quando lemos o Evangelho da Transfiguração de Jesus (cf. Mt 17,1-8), 

lembrei-vos que Deus Pai nos chamava a "escutar o seu Filho". Bem, agora, temos mais tempo 

para estar em casa, para estar com a nossa família. Convido-vos a ler e "comer" em nossas casas 

o "Pão da Palavra de Deus". 

* Jesus, a nossa Pedra Angular nestes dias, também podemos recebê-Lo através da comunhão 

espiritual. Queremos fazer crescer em nós o desejo de O receber, de O fazer entrar no nosso 

coração. Nesta Missa, rezaremos aquela oração de comunhão espiritual que diz numa parte: 

"entra agora espiritualmente no meu coração e enche-o com a Tua paz e amor". Sim, neste 

tempo em que nos falta o Pão eucarístico nesta Quaresma - pois muitos de nós não poderemos 

receber Jesus sacramentalmente na Eucaristia - o Senhor quer que O desejemos cada vez mais, e 

isto podemos fazer não só seguindo esta Missa por streaming... mas sempre: estando em casa, ou 

a trabalhar, ou quando me sinto só, ou preocupado, ou se estou aflito por alguma doença. 

Devemos entrar no nosso Santuário-Coração sozinhos e desejar e pedir que Jesus nos inunde com 

a Sua Misericórdia. 

* Jesus, a nossa Rocha, nestes dias, diz-nos: "Coragem, sou eu, não tenhais medo" (Mt 14,27). 

Talvez por causa de tudo o que estamos a viver e do que está a acontecer, não só no Paraguai, 

mas em todo o mundo, podemos sentir preocupação, medo, ansiedade, insegurança. Hoje, Jesus 

no seu Evangelho, na sua Palavra, quer dizer-nos: Não tenham medo, eu sou a Rocha firme, EU 

sou a Pedra Angular das vossas vidas, em Mim tendes de basear a vossa existência nesta terra: 

não na bolsa de valores, não no dinheiro, não nas coisas materiais, em MIM. Eu sou a rocha que 

vos dá segurança e confiança. A Nossa Mãe Santíssima, neste Santuário, ensina-nos a confiar 

plenamente n'Ele. Ela, que no Magnificat cantou que a "Misericórdia do Senhor se estende de 

geração em geração sobre aqueles que O temem" (cf. Lc 1, 50), ensina-nos a confiar cegamente 

na bondade do Pai, que tem nas Suas mãos o destino de cada um de nós... Ela ensina-nos a 

colocar-nos com um coração de criança nas mãos de Deus Pai. 



- (Hoje, por acaso, recebi um vídeo de uma freira que vive na Itália. Ela pediu às crianças da sua 

escola para fazerem bolos em casa, com as mães e os pais, - porque devem estar confinadas, 

todos sabem como está a Itália. Eles escreveriam no topo do bolo estas frases: "Vou ficar em 

casa"... "tudo vai acabar bem". Pensei quando vi os pequenos rostos e os sorrisos das crianças: 

creio que esta pandemia, com toda a sua gravidade, deve converter-nos e ajudar-nos a ser mais 

como crianças, a pôr-nos como crianças nas mãos do Pai de Misericórdia. 

* Queridos irmãos. Os Templos, Santuários, Igrejas estão abertos, mesmo que as Missas não 

sejam celebradas na presença dos fiéis. Mas não esqueçamos, cada um de nós é um santuário 

vivo, cada uma das nossas famílias, são santuários, templos vivos, casas vivas. A família é uma 

verdadeira "igreja doméstica" (cf. Lumen Gentium no. 11; Amoris Laetitia no. 86). Portanto, 

neste tempo em que estaremos mais em casa (como nos pedem para evitar o contágio e a 

propagação do vírus, e isto é fundamental!), aproveitemos para nos fortalecermos juntos na fé e 

no amor: marido e mulher, pais com filhos, irmãos e irmãs uns com os outros. Vamos ser mais e 

melhor "uma igreja doméstica". Família: seja uma verdadeira e real Igreja doméstica! E não só 

neste tempo de pandemias, mas sempre. Muitos de vocês têm Santuários-Lar. Que eles sejam 

realmente o centro das nossas casas, o centro das nossas famílias, especialmente agora. 

* Queridos irmãos, em tempos de provação, nós temos uma arma muito poderosa: a recitação do 

Santo Terço... (Recordemos as aparições da Santíssima Virgem em Fátima, em plena Primeira 

Guerra Mundial: Ela pediu que o Rosário fosse rezado pela paz e pela conversão). Creio que esta 

pandemia pode ser um chamamento, para se pegar nos nossos Terços, não só eu, ou tu, mas 

todos nós, seja aqui em Asunción, ou em cada canto da nossa pátria paraguaia, ou no mundo 

inteiro, e rezar com fé, como diz aquela bela e antiga oração dedicada a Maria: "Sob tua 

protecção nos acolhemos, santa Mãe de Deus, não desprezeis as orações que Te dirigimos 

em nossas necessidades, mas livrai-nos de todo perigo, ó Virgem gloriosa e bendita". 

- Rezemos o Terço juntos, em família, em nossas casas; rezemos o Terço em todos os lugares, aqui 

no Santuário ou nos templos, ou caminhando, ou trabalhando... rezemos por aqueles que estão 

doentes com o coronavírus e outras doenças; rezemos para que esta pandemia pare; rezemos 

pelos médicos e agentes de saúde que estão a cuidar dos nossos irmãos e irmãs doentes com 

muito abnegação; Rezemos pelas autoridades civis e religiosas que devem tomar medidas e 

decisões nestes tempos difíceis; rezemos pelos pobres e mais vulneráveis, pelos nossos idosos e 

crianças; rezemos por toda a Igreja neste particular deserto quaresmal que estamos a atravessar; 

rezemos pela conversão sincera e profunda a Deus de cada um de nós e de todo o mundo. 

Levemos muito a sério os regulamentos e disposições que nos chegam das autoridades 

governamentais, civis e eclesiásticas. Podemos controlar esta pandemia com a poderosa ajuda 

de Deus, mas também se cada um de nós fizer o seu melhor, pensando no bem comum, no bem 

do outro e não apenas em si mesmo. Todos temos que colaborar e ajudar-nos uns aos outros: se 

existe um vírus que temos que matar já, é o vírus do egoísmo! Todos temos que dar uma mão 

para irmos para a frente... 

- Mãe, com as palavras do Padre José Kentenich, nós Te dizemos: "Como o teu Filho durante a 

sua vida terrena saciava a fome, consolava e curava os doentes, passa com Ele entre nós, 

abençoando em silêncio, para nos dar o imenso poder das tuas mãos de Mãe." (RC 507). Ámen. 
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