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#FiqueEmCasa 

 

 

Vem, Espírito Santo, ilumina os corações dos teus fiéis e envia do céu um raio de tua luz. Vem  Espírito Santo e 
renova a face da terra. Vinde, Senhor do meu terciado, das minhas tardes, de minha nostalgia musical. 

Vamos realmente começar esta Noite de Natal com esta frase? Fique em casa? Não será demais? Já ouvimos 
isso inúmeras vezes ao longo deste interminável ano de 2020. Por que mais uma vez?! Para que? 

Será que estão nos pedindo para nos isolarmos novamente? Mas se nos convidaram a vir à paróquia, com 
nossos bancos, para tomar a rua, para dizermos uns aos outros que estamos vivos, que nossa fé ainda não se 
extinguiu e que estamos procurando o presépio para nos encontrarmos novamente com a Estrela, com a Luz! 
O que é o "Fique em Casa" na Noite de Natal? 

Foi muito, muito, muito difícil, meu Deus! Ficar em casa este ano foi muito difícil, assim como também foi 
muito difícil postergar, suportar, acreditar, esperar, sustentar, despedir, desistir, deixar ir, ficar. E aqui estamos 
nós, com um certo sabor de vitória e uma pitada de incerteza, com o desejo de brindar rápido e comer 
rapidamente o vitel toné ou o pão doce, para que ninguém nos roube a alegria desta noite. 

Foi difícil, mas aqui estamos nós, como uma comunidade que peregrinou, presencial e virtualmente. Que 
importante foi conseguir se adaptar, poder perseverar diante das telas, esperando que o sinal caprichoso não 
caísse em meio a uma adoração, um encontro, de um trabalho, uma missa ou um terço com as "meninas da 
paróquia". 

“Fique em Casa“. Nosso coração cansado depois de 12 meses que mais pareceram 40 carrega algo deste 
lema e slogan como oferenda. Trazemos a Ti, Senhor, a oferta de tudo o que vem à nossa memória quando 
ouvimos este "Fique Em Casa". 

Mas hoje é Noite de Natal e algo me diz que este lema e slogan que se destina a cuidar de nossa saúde, ainda 
está em vigor. Fique em casa, mas agora quero que possamos dizer isso a Jesus. Fique em casa Senhor, nesta 
Noite de Natal fique em minha casa. Também como uma medida saudável e essencial. 

Fique em minha casa, em minha família, Senhor, fique em meu presépio argentino porque precisamos de sua 
ternura para não nos tratarmos como inimigos, preciso dessa Sagrada Família como um farol para olhar para 
minha família e descobrir como é sagrada para mim, precisamos que venha nascer de novo em nós, porque teu 
nascimento é um evento que traz novas pessoas para minha alma: sábios e pastores, ricos e humildes, anjos e 
pequenos animais. 

Fique em mim e então o coração se tornará livre e grande para acolher todos aqueles que querem encontrar-se 
contigo, Jesus. Se ficar, então haverá glória, misturada com lama, esterco e terreno baldio, mas, finalmente, 
glória. Se ficar, haverá Luz, uma Luz muito especial, muito diferente daquela que eu posso tentar conseguir 
com todas as minhas forças. Fique em casa, Senhor! 

 

O vírus 

Este ano experimentamos a estranha sensação de que a proximidade é um perigo, uma doença em potencial. 
Que tristeza! "Contato próximo" é uma palavra ruim e "distanciamento social" é uma virtude a ser vivida.  
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Tivemos que nos adaptar a isso também. Mas não nos confundamos, uma coisa era e é cuidar-nos, outra é 
descuidar-nos como irmãos, como cristãos, como humanos. Qual é o vírus? E qual é a vacina que Jesus traz 
hoje à noite? 

Há 2000 anos, ninguém disse a José e Maria, à Mãe de Deus, “fique em casa” ou “aqui vocês podem 
descansar”. Eles estavam procurando um lugar, um local, mas ninguém lhes deu abrigo. Portas fechadas, 
desculpas elegantes, lógica impecável e a família humilde continuava a vagar sem teto. Os séculos passaram, 
com seus reis e imperadores, cruzadas e conquistas, pestes, progressos e tempos de crise, invenções, 
virtualidade e internet e não somos tão diferentes daqueles homens que temiam o desconhecido, reticentes 
em relação ao incontrolável, que eram postos em xeque por aqueles estranhos: cobertos de areia do deserto 
egipcio, pedindo albergue, estranhos e por isso, ameaçadores. 

Sim, porque esse vírus não surgiu em Wujan nos mercados úmidos de animais da China.  

Cuidar-nos sim, descuidar-nos não. Cuidar uns dos outros para não adoecermos e para não adoecer outras 
pessoas, especialmente nossos irmãos do grupo de risco. Mas, ao mesmo tempo, não devemos descuidar do 
nosso senso de comunidade, nossa necessidade de contato. Não façamos nossos avós de reféns para isolá-
los só porque queremos sair sem ter a consciência pesada. Porque isso é descuido. 

O vírus é tão antigo quanto Adão e Eva, tem cara de Coroa, mas essência de individualismo. Avança através do 
medo e se alimenta da incerteza. Já nos colocou na corda bamba muitas vezes neste ano de 2020, mas não 
vamos jogar a toalha branca. Não vamos aceitar como óbvio o que não é humano. 

Não nos acostumemos ao medo ou ao descuido porque entre teorias e vacinas hipotéticas há um tentador, 
velho como Adão e Eva, que está fazendo seu melhor negócio: está trazendo sua casa à terra. Está instalando 
o inferno, a condição de suprema solidão, entre nós. Cuidar-nos, sim, mas descuidar-nos e conversar com a 
tentação de que é normal – e até mesmo esperado - esquecer os modos humanos: NÃO. E cuidado porque 
este hábil divisor também usa o slogan "fique em casa", não quer que você saia de você mesmo, não quer que 
se anime a fazer nada, sussurra como o fez com Santo Expedito, convidando para deixar para o futuro a 
possibilidade de se levantar, de mudar. "Quando tudo isso passar, levarei a sério, voltarei à potência máxima, 
serei quem eu era antes, tchau 2020". Não há um canto de sereia na expressão exagerada do "fique em casa"? 
Fora, bicho! Longe de rebeliões absurdas e imprudentes, o desafio será sempre dialogar com a tentação, mas 
com Deus do nosso lado e não nas costas como no Éden, acreditando que só o poder é a coisa mais humana 
que podemos ser. Poder, controle, medo, violência, solidão e dor. 

 

Presépio que salva 

Talvez tenha sido a quarentena de mais de quarenta dias e noites, talvez tenha sido o medo, a incerteza ou o 
despedir-se como era possível daqueles que mais amávamos; talvez tenha sido algo disso... a verdade é que 
precisamos de ti, Deus. Viemos esta noite porque nos foi dito que nasceria um Salvador. E mesmo que a cada 
ano seja o mesmo, este ano viemos para pedir-lhe que venha... não viemos apenas para visitá-lo no berçário. O 
anseio e a necessidade empurram nossa fé e permanecemos em silêncio diante do presépio. Silêncio na noite, 
tu sabes tudo, és Deus. 

Sabes sobre minha vida, minhas quedas, minhas lutas, o que fui capaz de fazer este ano e o que não fui. 
Felizmente é uma criança frágil, carente e simples quem recebe minha oferta! Felizmente é Deus e não eu, que 
me exigiria coisas impossíveis e nunca me perdoaria. Graças a Deus não somos Deus, como poderíamos ser 
terríveis com as pessoas, conosco. Obrigado por nos facilitar, especialmente este ano, obrigado por me 
convidar para vê-lo, mas sem medo de seu poder, obrigado por esta realeza que não nos faz sentir culpa, mas 
sim ternura, obrigado por me convidar para louvar ao invés de justificar ou gabar-me do que faço por você. 
Somente uma criança pode se dar bem com nossas crianças interiores que desejam liberdade e misericórdia 
de nós mesmos. 
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Os campos estavam silenciosos e a procissão dos pastores só foi interrompida por alguns sinos ao fundo. É 
um tempo de paz, um mistério inexplicável. A esperança imparável de uma simples manjedoura. Jesus está 
aqui! A VIDA, o CAMINHO, a VERDADE chegou. O sentido, a misericórdia, o perdão, o fogo e a paixão pelo 
Reino que o levaria à outra madeira 33 anos depois. Jesus chegou e por isso o coração deixa de lado as 
pequenas coisas, as brigas, as birras. Jesus chegou. É verdade? Deus se fez homem? Silêncio e paz, a 
resposta para essa pergunta está no presépio interior de cada um. É verdade que Ele vive em mim? 

"Fique em casa, fique comigo, conosco", eu lhe digo, incapaz de evitar a minha indignidade. Ele me olha com 
seus olhos pequenos e inofensivos que parecem me dizer: "é para isso que eu vim, por isso eu nasci, faça um 
lugar para mim, abra-me a porta. Feliz Natal! 

 

Pe. Manuel López Naón 

Homilia da Noite de Natal 

Buenos Aires, Argentina 

24/12/2020 
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