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31º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

LT.  8 | Nº 59 | 30/10/2022ANO 46 | C | VERDE

RITOS INICIAIS
CANTO DE ABERTURA

(L.: Sl 37 | M.: Pe. José Weber, SVD)
1

Ó meu Deus, ficai perto de mim! /  
Vinde logo trazer-me socorro, / 
porque sois para mim Salvação! (bis)
1. Repreendei-me, Senhor, mas 
sem ira; * corrigi-me, mas não com 
furor! / Meus pecados me afogam e 
esmagam, * como um fardo pesado 
me oprimem.
2. Meu coração grita e geme de dor, *  
esmagado e humilhado demais. / 
Conheceis meu desejo, Senhor, * 
meus gemidos vos são manifestos.
3. Mas, em vós, ó Senhor, eu confio, 
* e ouvireis meu lamento, ó meu 
Deus! / Não deixeis vosso servo so-
zinho, * ó meu Deus, ficai perto de 
mim!

 SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo. 
T. Amém.
P. Irmãos eleitos segundo a pres-
ciência de Deus Pai, pela santifi-
cação do Espírito para obedecer a 
Jesus Cristo e participar da bênção 
da aspersão do seu sangue, graça e 

paz vos sejam concedidas abundan-
temente.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.
P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, ao 
Senhor misericordioso e compas-
sivo, que nos criou em seu amor 
e que nos ama em seu Filho Jesus, 
elevemos nosso coração em ação 
de graças, neste dia a Ele dedicado. 
Foi Deus mesmo, amigo da vida, 
que nos chamou à vida e hoje nos 
dá a alegria de louvá-lo, adorá-lo 
e bendizê-lo. Reconheçamos com 
alegria as tantas vezes que Ele nos 
visitou para nos socorrer nos mo-
mentos difíceis e para nos oferecer 
um caminho de salvação. Concluin-
do este mês missionário, acolha-
mos do Senhor o chamado sempre 
constante de irmos anunciar a Boa 
nova do Evangelho, especialmente 
em nossa grande cidade.

ATO PENITENCIAL3
P. Irmãos e irmãs, o Senhor que 
nos corrige com carinho quando 
caímos, deseja que nos afastemos 
do mal e creiamos Nele. Ele está 
disposto a fechar os olhos para nos-
sos erros desde que nos arrepen-
damos. Portanto, reconheçamos 
nossas faltas.

(Silêncio)
P. Confessemos nossos pecados...
T. Confesso a Deus todo-poderoso 
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por mi-
nha culpa, minha tão grande culpa. 
E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que 
rogueis por mim a Deus, Nosso Se-
nhor. 
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor 
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai. / Vós que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. / 
Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. / Vós que 
estais à direita do Pai, tende pieda-
de de nós. / Só vós sois o Santo, só 
vós, o Senhor, / só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

ORAÇÃO5
P. Oremos: (silêncio) Ó Deus de po-
der e misericórdia, que concedeis 
a vossos filhos e filhas a graça de 
vos servir como devem, fazei que 
corramos livremente ao encontro 
das vossas promessas. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Como discípulos e missioná-
rios de Cristo, tenhamos ouvidos 
para a Palavra e disposição para 
pô-la em prática. 

PRIMEIRA LEITURA
(Sb 11,22-12,2)

6
Leitura do Livro da Sabedoria. – 
22Senhor, o mundo inteiro, diante 
de ti, é como um grão de areia na 
balança, uma gota de orvalho da 
manhã que cai sobre a terra. 23En-
tretanto, de todos tens compaixão, 
porque tudo podes. Fecha os olhos 
aos pecados dos homens, para que 
se arrependam. 24Sim, amas tudo o 
que existe, e não desprezas nada 
do que fizeste; porque, se odiasses 
alguma coisa não a terias criado. 
25Da mesma forma, como poderia 
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alguma coisa existir, se não a tives-
ses querido? Ou como poderia ser 
mantida, se por ti não fosse cha-
mada? 26A todos, porém, tu tratas 
com bondade, porque tudo é teu, 
Senhor, amigo da vida. 12,1O teu es-
pírito incorruptível está em todas 
as coisas! 2É por isso que corriges 
com carinho os que caem e os 
repreendes, lembrando-lhes seus 
pecados, para que se afastem do 
mal e creiam em ti, Senhor. – Pala-
vra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO        144(145)7
Bendirei eternamente vosso 
nome, / para sempre, ó Senhor, o 
louvarei!
1. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó 
meu Rei, * e bendizer o vosso nome 
pelos séculos. / Todos os dias have-
rei de bendizer-vos, * hei de louvar 
o vosso nome para sempre.
2. Misericórdia e piedade é o Se-
nhor, * Ele é amor, é paciência, é 
compaixão. / O Senhor é muito 
bom para com todos, * sua ternura 
abraça toda criatura.
3. Que vossas obras, ó Senhor vos 
glorifiquem * e vossos santos com 
louvores vos bendigam! / Narrem a 
glória e o esplendor do vosso reino * 
 e saibam proclamar vosso poder!
4. O Senhor é amor fiel em sua pala-
vra, * é santidade em toda obra que 
ele faz. / Ele sustenta todo aquele 
que vacila * e levanta todo aquele 
que tombou.

SEGUNDA LEITURA
(2Ts 1, 11-2,2)

8
Leitura da Segunda carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos: 
11não cessamos de rezar por vós, 
para que o nosso Deus vos faça 
dignos da sua vocação. Que ele, 
por seu poder, realize todo o bem 
que desejais e torne ativa a vossa 
fé. 12Assim o nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo será glorificado em vós, 
e vós nele, em virtude da graça do 
nosso Deus e do Senhor Jesus Cris-
to. 2,1No que se refere à vinda de 
nosso Senhor Jesus Cristo e à nos-
sa união com ele, nós vos pedimos, 
irmãos: 2não deixeis tão facilmente 
transtornar a vossa cabeça, nem 
vos alarmeis por causa de alguma 
revelação, ou carta atribuída a nós, 
afirmando que o Dia do Senhor está 
próximo. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus

(Jo 3,16)ACLAMAÇÃO9
Aleluia, aleluia, aleluia.
Deus o mundo tanto amou, que seu 
Filho entregou! / Quem no Filho crê 
e confia, nele encontra eterna vida!

EVANGELHO
(Lc 19, 1-10)

10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 1Jesus tinha 
entrado em Jericó e estava atra-
vessando a cidade. 2Havia ali um 
homem chamado Zaqueu, que era 
chefe dos cobradores de impostos 
e muito rico. 3Zaqueu procurava 
ver quem era Jesus, mas não con-
seguia, por causa da multidão, pois 
era muito baixo. 4Então ele correu 
à frente e subiu numa figueira para 
ver Jesus, que devia passar por ali. 
5Quando Jesus chegou ao lugar, 
olhou para cima e disse: “Zaqueu, 
desce depressa! Hoje eu devo ficar 
na tua casa”. 6Ele desceu depres-
sa, e recebeu Jesus com alegria. 
7Ao ver isso, todos começaram a 
murmurar, dizendo: “Ele foi hos-
pedar-se na casa de um pecador!” 
8Zaqueu ficou de pé, e disse ao 
Senhor: “Senhor, eu dou a meta-
de dos meus bens aos pobres, e 
se defraudei alguém, vou devolver 
quatro vezes mais”. 9Jesus lhe disse: 
“Hoje a salvação entrou nesta casa, 
porque também este homem é um 
filho de Abraão. 10Com efeito, o Fi-
lho do homem veio procurar e sal-
var o que estava perdido”. – Palavra 
da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

HOMILIA11

PROFISSÃO DE FÉ12
Creio em Deus Pai todo-poderoso /  
Criador do céu e da terra, /  
e em Jesus Cristo seu único Filho, 
nosso Senhor, / que foi concebi-
do pelo poder do Espírito San-
to; / nasceu da Virgem Maria; /  
padeceu sob Pôncio Pilatos, / 
foi crucificado, morto e sepulta-
do. / Desceu à mansão dos mor-
tos; /ressuscitou ao terceiro dia, /  
subiu aos céus; / está sentado à di-
reita de Deus Pai todo-poderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e os 
mortos. / Creio no Espírito Santo; /  
na Santa Igreja Católica; / na comu-
nhão dos santos; / na remissão dos 
pecados; / na ressurreição da carne; /  
na vida eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, o Senhor nos di-
rigiu sua Palavra. Agora, nosso co-
ração se enche de esperança para 
colocarmos no coração do Senhor 
da misericórdia, as nossas preces e 
pedidos.
T. Atendei-nos, Senhor, segundo a 
vossa misericórdia!
1. Senhor, que convidastes para um 
encontro o cobrador de impostos e 
homem rico Zaqueu; concedei que 
vossa Igreja possa sempre estar de 
portas abertas a todos que dese-
jam procurá-lo de coração sincero;
2. Senhor, que fostes recebido com 
alegria na casa de Zaqueu; concedei 
que nossas famílias possam sempre 
contar com vossa presença em seus 
lares e sentir vosso apoio em suas 
dificuldades;
3. Senhor, com vossa visita a Za-
queu, suscitastes no coração dele 
o desejo sincero de conversão; 
concedei-nos que nosso Sínodo 
Arquidiocesano nos conduza a um 
caminho missionário e de renova-
ção do nosso compromisso com o 
Evangelho. 
4. Senhor, que nos chamais cons-
tantemente à graça de vos servir; 
dai aos vossos missionários e mis-
sionárias a coragem de sempre 
anunciar-vos mesmo quando as cir-
cunstâncias não são favoráveis.
(Outras intenções da comunidade)

P. Confiantes, rezemos a Oração do 
mês missionário: 
T. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, / 
ajudai-nos a viver este Ano Jubilar 
Missionário, / a assumir e a revigo-
rar nossa vocação cristã de discí-
pulos missionários, / sendo Igreja 
sinodal em estado permanente de 
missão / até os confins do mundo. /  
Pela força do Espírito Santo / e a 
exemplo da bem-aventurada Pau-
line Jaricot, / sejamos vossas teste-
munhas, no anúncio, na oração, /  
na ajuda material e na doação da 
própria vida, / principalmente nos 
ambientes humanos, / culturais, /  
religiosos e geográficos, / ainda 
alheios ao Evangelho. / Maria, Rai-
nha das Missões, rogai por nós! / 
Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

14
(L. e M.: Frei Luiz Turra)

1. Que maravilha, Senhor, estar 
aqui! / Sentir-se Igreja reunida a ce-
lebrar. / Apresentando os frutos do 
caminho / no pão e vinho, ofertas 
deste altar.
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Bendito sejais por todos os dons! /  
Bendito sejais pelo vinho e pelo 
pão! / Bendito, bendito, bendito 
seja Deus para sempre!
2. Que grande bênção servir nesta 
missão, / missão de Cristo, tarefa 
do cristão. / Tornar-se Igreja, for-
mar comunidade, / ser solidário, 
tornar-se um povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mes-
ma fé, / ter esperança a um mundo 
bem melhor. / Na caridade sentir-
-se familiares, / lutando juntos em 
nome de Senhor.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

P. Ó Deus, que este sacrifício se 
torne uma oferenda perfeita aos 
vossos olhos e fonte de misericórdia 
para nós. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

(Sobre a Reconciliação I, MR p.866) 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA VII16

CP. Na verdade, é justo e bom agra-
decer-vos, Deus Pai, porque cons-
tantemente nos chamais a viver na 
felicidade completa. Vós, Deus de 
ternura e de bondade, nunca vos 
cansais de perdoar. Ofereceis Vos-
so perdão a todos, convidando os 
pecadores a entregar-se confiantes 
à Vossa misericórdia.
T. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!
CP. Jamais nos rejeitastes quando 
quebramos a Vossa aliança, mas, 
por Jesus, Vosso Filho e nosso ir-
mão, criastes com a família humana 
novo laço de amizade, tão estreito 
e forte, que nada poderá romper. 
Concedeis agora a Vosso povo tem-
po de graça e reconciliação. Dai, 
pois, em Cristo novo alento à Vossa 
Igreja, para que se volte para Vós. 
Fazei que, sempre mais dócil ao Es-
pírito Santo, se coloque ao serviço 
de todos.
T. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!
CP. Cheios de admiração e reconhe-
cimento, unimos nossa voz à voz 
das multidões do céu para cantar o 
poder de Vosso amor e a alegria da 
nossa salvação:
T. Santo, Santo, Santo...
CC. Ó Deus, desde a criação do 
mundo, fazeis o bem a cada um 
de nós para sermos santos como 
Vós sois Santo. Olhai Vosso povo 
aqui reunido e derramai a força do 
Espírito, para que estas oferendas 
se tornem o Corpo  e o Sangue do 
Filho muito amado, no qual também 
somos Vossos filhos. Enquanto 
estávamos perdidos e incapazes de 
Vos encontrar, Vós nos amastes de 
modo admirável: pois Vosso Filho – 
o Justo e Santo – entregou-se em 

nossas mãos aceitando ser pregado 
na cruz.
T. Como é grande, ó Pai, a vossa 
misericórdia!
CC. Antes, porém, de Seus braços 
abertos traçarem entre o céu e a 
terra o sinal permanente da Vossa 
aliança, Jesus quis celebrar a pás-
coa com Seus discípulos. Ceando 
com eles, tomou o pão e pronun-
ciou a bênção de ação de graças. 
Depois, partindo o pão, o deu a 
Seus amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTRE-
GUE POR VÓS. 
Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que 
ia reconciliar todas as coisas pelo 
sangue a ser derramado na cruz, 
tomou o cálice com vinho. Deu gra-
ças novamente, e passou o cálice a 
Seus amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Lembramo-nos de Jesus Cristo, 
nossa páscoa e certeza da paz defi-
nitiva. Hoje celebramos Sua morte 
e ressurreição, esperando o dia feliz 
de Sua vinda gloriosa. Por isso, Vos 
apresentamos, ó Deus fiel, a vítima 
de reconciliação que nos faz voltar 
à Vossa graça.
T. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!
C1. Olhai, com amor, Pai misericor-
dioso, aqueles que atraís para Vós, 
fazendo-os participar no único sa-
crifício do Cristo. Pela força do Es-
pírito Santo, todos se tornem um só 
corpo bem unido, no qual todas as 
divisões sejam superadas.
T. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!
C2. Conservai-nos, em comunhão 
de fé e amor, unidos ao Papa Fran-
cisco e ao nosso Bispo Odilo. Aju-
dai-nos a trabalhar juntos na cons-
trução do Vosso reino, até o dia em 
que, diante de Vós, formos santos 
com os Vossos santos, ao lado da 
Virgem Maria, de São José e dos 
Apóstolos, com nossos irmãos e 
irmãs já falecidos que confiamos à 
Vossa misericórdia. Quando fizer-
mos parte da nova criação, enfim 
libertada de toda maldade e fra-
queza, poderemos cantar a ação 
de graças do Cristo que vive para 
sempre.
T. Esperamos, ó Cristo, vossa vinda 
gloriosa!

CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, 
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre. 
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO
(Lc 19,5-6 e Sl 144 | M.: Pe. José Weber, SVD)

1718
Zaqueu, vem depressa, e desce 
da árvore! Porque hoje eu preci-
so ficar em tua casa! / Com muita 
alegria Zaqueu recebeu a Jesus em 
sua casa.
1. Misericórdia e piedade é o Se-
nhor, * ele é amor, é paciência, é 
compaixão. / O Senhor é muito 
bom para com todos, * sua ternura 
abraça toda criatura.
2. Que vossas obras, ó Senhor, vos 
glorifiquem, * e os vossos santos 
com louvores vos bendigam! / Nar-
rem a glória e o esplendor do vosso 
reino * e saibam proclamar vosso 
poder!
3. O Senhor é amor fiel em sua pala-
vra, * é santidade em toda obra que 
ele faz. / Ele sustenta todo aquele 
que vacila * e levanta todo aquele 
que tombou.
4. É justo o Senhor em seus cami-
nhos, * é santo em toda obra que 
ele faz. / Ele está perto da pessoa 
que o invoca, * de todo aquele que 
o invoca lealmente.
5. O Senhor cumpre os desejos dos 
que o temem, * ele escuta os seus 
clamores e os salva. / Que a minha 
boca cante a glória do Senhor * e 
que bendiga todo ser seu nome 
santo!

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos: (silêncio) Ó Deus, fruti-
fique em nós a vossa graça, a fim 
de que, preparados por vossos sa-
cramentos, possamos receber o 
que prometem. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

20

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio /  
na realização do primeiro Sínodo 
arquidiocesano de São Paulo. / 
Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com 
um vivo ardor missionário / para 
o testemunho do Evangelho nesta 
Cidade imensa. / Seguindo o exem-
plo de Maria, Mãe da Igreja, / do 
apóstolo São Paulo, Patrono de 
nossa Arquidiocese, / de São José 
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de Anchieta, Santa Paulina e Santo 
Antônio de Santana Galvão, / dos 
bem-aventurados Padre Mariano e 
Madre Assunta / e dos santos Pa-
droeiros de nossas Comunidades, /  
sejamos também nós ardorosos 
discípulos-missionários de Jesus 
Cristo / para que, nele, todos te-
nham vida em abundância. / Di-
vino Espírito Santo, iluminai-nos. 
Amém!

BÊNÇÃO FINAL21

RITOS FINAIS

(Tempo Comum II, p.525)

P. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo 
entendimento, guarde vossos co-
rações e vossas mentes no conhe-
cimento e no amor de Deus, e de 
seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos, Deus todo-podero-
so, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe.
T. Graças a Deus.

HINO DO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

22

Povo de Deus, / Igreja do Senhor, / 
Caminhemos sempre unidos / num 
só coração! / Quanta alegria! / 
Que bênção tão grande! / O Evan-
gelho de Jesus anunciar.
1. No Páteo do Colégio / São Paulo 
recebeu / A semente do Evangelho /  
de santos missionários / Chegou a 
nossa vez! É missão de todos nós! / 
Boa Nova de Jesus, à cidade anun-
ciar.
2. De Cristo somos nós / Discípulos-
-missionários / “Igreja em saída” / 
ao encontro dos irmãos. / Levemos 
generosos / a alegria do Evangelho. /  
A todos os recantos / da cidade a 
esperar.
3. Vem dar-nos, ó Senhor / fervor de 
missionários / Envia teu Espírito /  
e nos mostra o caminho. / Converte-
-nos agora / e renova a Tua Igreja. /  
Concede aos teus filhos / unidade, 
amor e fé.

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus

VER E ENCONTRAR
Em certa ocasião, o Papa Francis-
co disse uma frase que pode nos 
motivar a uma reflexão coeren-
te quanto à nossa missão cristã: 
“Cada encontro com Cristo muda 
a nossa vida”. Diante dessa pro-
vocação a um autêntico encontro 
transformador com o Senhor é 
que podemos olhar para a litur-
gia deste 31º Domingo do Tempo  
Comum e contemplar o resplen-
dor de duas palavras comprome-
tedoras: ver e encontrar.
Ao lermos o Evangelho de hoje, 
é possível constatar que Lucas 
relata por quatro vezes o contato 
visual através do “ver” ou “olhar”. 
Certamente, o evangelista quer 
enfatizar a importância da obser-
vação das realidades humanas e 
espirituais. Não obstante, esta 
transcende o sentido da visão, ou 
seja, há um chamamento para a 
contemplação que vai para além 
do ver. De fato, o evangelista quer 
nos sensibilizar para o que há por 
detrás de cada olhar, isto é, para a 
história, para a vida, que são úni-
cas, irrepetíveis, e que ultrapas-
sam aparências, falhas, ou qual-
quer outro aspecto que deprecie 
as pessoas.
Interessante observar que o 
nome “Zaqueu” significa “puro” 
e, curiosamente, o personagem 
do evangelho é retratado como 
o chefe dos publicanos, os quais, 
para muitos na época, eram tidos 
socialmente como impuros. Po-
rém, diante da aproximação de 
Jesus, Zaqueu, que possuía baixa 
estatura, sobe em um sicômoro 
para notar aquele que chegava. 
Talvez, ao subir, ele procurava 
ver aquele que pudesse entender 
seus dramas interiores. Mas para 
sua surpresa, aquele que procu-
rava ver foi visto; Jesus levantou 
seus olhos e o encontrou. Decer-
to, esse ver para além do externo 
só poderia ocorrer com aquele 
que olha com misericórdia, com 
compaixão, com amor. Somente 
Jesus poderia ver o verdadeiro 

Zaqueu, em sua essência, sob a 
ótica da transformação, da mu-
dança de vida, de conversão.
Zaqueu, em função de sua posi-
ção social, seguramente, já havia 
participado de muitos banquetes 
e festas, porém, em si um grande 
vazio o tomava. O drama deste 
pequeno se fundava na exclusão 
sentida do banquete da vida. Po-
rém, ao buscar encontrar Jesus, 
Zaqueu é encontrado, é chamado 
pelo nome. E aí está a lógica evan-
gélica: todo encontro com Jesus 
transforma. E essa transformação 
exigiu, e exige de cada um de nós 
hoje, uma atitude coerente, uma 
decisão corajosa, isto é, a de uma 
verdadeira abertura do coração 
para a ação de Deus na vida. Essa 
abertura transborda a lógica hu-
mana e leva Zaqueu a um despo-
jamento, no caso, a uma tentativa 
de reparar as injustiças cometidas 
através da doação de metade de 
seus bens e da restituição ao qua-
druplo dos prejuízos provocados 
a outrem. Foi esse movimento 
autêntico que fez dele um mode-
lo seguro de conversão evangéli-
ca: ao se converter a Deus, con-
verteu-se aos pobres.
Portanto, diante da liturgia de 
hoje, algumas reflexões pode-
mos, e devemos, fazer seriamen-
te em nossas vidas: como é o 
olhar de Deus? Como nos deixa-
mos alcançar pelo Senhor? Nossa 
abertura a Deus tem nos levado a 
uma vida nova, para a partilha da-
quilo que somos e temos em nos-
sas comunidades e também fora 
delas? Que neste dia, façamos o 
firme propósito de ajudarmos a 
testemunhar esse Deus que ama 
e acolhe a todos, inclusive os pe-
cadores e os ajuda na luta contra 
o pecado que destrói a felicidade 
humana.

Dom Carlos Silva, OfmCap 
Bispo Auxiliar de São Paulo
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