
Homilia Proferida na Missa das Bodas de Ouro de Papai e Mamãe 
  

(Capela da Pequena Cruzada, Av. Epitácio Pessoa, nº 4866, às 18 horas de 29/10/1977) 
  
Queridos pais, irmãos, sobrinhos, parentes e amigos, todos aqui reunidos para com carinho celebrarmos este dia excepcional e pouco 
comum: 
  
 É’  missão do sacerdote dizer algumas palavras para interpretar o sentido da Liturgia. Esta missão para mim é especialmente grata 
por motivos óbvios e é também difícil porque eu creio que diante das grandes realidades a melhor palavra continua sendo mesmo o 
silêncio, e há o perigo de a palavra de certa forma profanar a mesma realidade. Mas uma vez que permanece, apesar disso, o  dever,  
eu queria comentar duas frases desse livrinho. 
  
 A primeira está na primeira página, na página de rosto: "Com o pensamento em Deus, tudo se torna fácil". Se a frase não é da 
autoria da Vovó Irene, pelo menos ela a usava muito, e quantos sabemos em âmbito familiar, podemos atribuí-la a ela. E a esse 
propósito poderíamos pensar naquele  velho provérbio "Deus escreve direito por linhas tortas". Porque Vovó Irene, como vários aqui 
sabem, morreu poucos dias depois de nascer seu filho único. Nem ele nem as pessoas que foram testemunhas deste fato trágico 
poderiam suspeitar que 76 anos depois, esta frase figuraria no topo de uma página com uma numerosa descendência 6 netos e 20 
bisnetos. Outros teriam se desesperado diante daquela morte, ela não se desesperou porque tinha seu  pensamento em Deus e com 
o pensamento em Deus tudo se torna fácil. 
   
Eu diria que esta frase passou também de certa forma, aliás não somente de certa forma, mas passou  plenamente e se constituiu 
talvez na máxima de vida, tem-se constituído na máxima de vida, de Papai e Mamãe nestes muitos anos. Eu estou certo que não é 
proibido fazer elogios a pessoas nestas circunstâncias. Eu sei de ciência certa que não há no coração de Papai e de Mamãe neste 
momento, nestes dias, aliás, não há o menor lugar, o menor espaço para a vaidade, para a presunção, para o orgulho. Então por isso 
mesmo não há o menor perigo de eu dizer  isto de público. 
  
 Eu resumiria a vida cristã de Papai e Mamãe com duas virtudes: fé e gratidão, Fé, diria eu, foi a contribuição do Papai, educado 
numa família muito religiosa, a gratidão foi a contribuição de Mamãe. Mas  os dois se tornaram um só e eu creio que realmente aquilo 
que era de um, no início, passou a ser também do outro. Pensamento em Deus, portanto, pensamento em Deus cheio de Fé, 
pensamentos em Deus cheio de gratidão. 
  
 A segunda frase desse livrinho que eu gostaria de comentar é do Evangelho. Palavra de Cristo! Na página 7: "Se  guardardes o meus 
mandamentos, permanecereis no meu amor". Eu creio que essa também é uma característica bem marcante do casal :  guardar os 
mandamentos de Deus. Claro, todos eles se resumem, conforme nós sabemos, no mandamento de amar a Deus e ao próximo. Mas é 
muito fácil dizer que se ama o próximo e se cometer uma série de faltas não necessariamente contra o amor do próximo, mas,  por 
exemplo, contra a justiça, contra a correção, quanto à fidelidade aos compromissos assumidos, quanto à fidelidade aos princípios. 
São todas faltas, no fundo contra Deus e contra o próximo. Portanto é necessário que cumpramos os seus mandamentos, os 
mandamentos de Deus e da Igreja. Poucos dias atrás, alguns meses atrás, talvez, um Bispo, aliás um santo Bispo, Dom Luciano 
Mendes de Almeida, comentou que ele gostava, ele apreciava no domingo – ele morava na Marques de Paraná, nós morávamos na 
Marques de Abrantes – e no domingo íamos todos à Missa. Passava um, depois passava outro, mais ou menos na mesma hora ou 
mais ou menos nas mesmas horas. E ele comentou isso: a família que reza unida permanece unida. De qualquer maneira essa 
retidão, essa noção de cumprimento de dever, que nós também, nós filhos, digo, aprendemos de vocês, ou pelo menos procuramos 
aprender, essa fidelidade que é em última análise também um corolário,  um resultado, do espírito de fé e de gratidão, porque quem 
agradece com sinceridade, é fiel. De modo que hoje, nesse dia, Papai e Mamãe são colocados aqui à frente da Igreja, à frente deste 
templo como modelos, modelos para a Igreja, modelos para a sociedade. Como disse, já não há mais lugar nos seus corações para a 
vaidade. Digo "já não há", não pela idade, porque nós não só esperamos, mas estamos certos de que teremos a sua companhia 
ainda por muitos anos, mas digo que "já não há", porque são tantos os benefícios recebidos, que eles já sabem perfeitamente que 
tudo vem de Deus e que a melhor atitude que podemos assumir é de gratidão. 
   
Colocados á frente dessa igreja com modelos para a Igreja e para a sociedade, para nós, os irmãos, que estamos a meio caminho, 
para os netos, que estão começando, os mais velhos começando a trabalhar, os menores começando a estudar, e também para 
todos os primos, os parentes os amigos que aqui estão, mostrando que o matrimônio não é utopia, ao contrário de que alguns muitos 
"idiotas da subjetividade", diria, pensam. O matrimônio não tem nada de utopia, ele é não só a melhor, mas a única forma razoável – 
eu digo matrimônio indissolúvel, porque o amor é eterno, apesar de enfrentar crises e dificuldades – é não  só a melhor  forma, repito, 
mas a única forma razoável, aliás não só razoável, mas muito bem de união entre o homem e a mulher. 
Missa significa Eucaristia, Missa é Eucaristia, a Eucaristia significa ação de graças, agradecimento. Eu creio que  nessa Missa essa 
deve ser nossa oração, uma oração de agradecimento. Claro que não só podemos, mas devemos pedir graças necessárias. Mas uma 
forma de oração mais alta, mais elevada, do que a de pedir, é a oração de agradecimento porque não interesseira, porque humilde,  
satisfeita com o que tem. Então é isso que nós fazer na continuação nessa celebração. 


