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“Benedícam Dóminum, qui tríbuit mihi intelléctum: providébam  
Deum in conspéctu meo semper: quóniam a dextris est mihi, ne commóvear” 

 (Antífona do Ofertório) 
 

“Bendirei o Senhor, que me deu a inteligência. Tenho a Deus continuamente diante de minhas vistas;  
pois está à minha destra, para que eu não vacile.” 

 

In nomine Patris... 
Ave, Maria!... 
Nossa Senhora do Santo Rosário, rogai por nós! 

 

Caros Filhos, 

“Benedícam Dóminum, qui tríbuit mihi intelléctum: providébam Deum 

in conspéctu meo semper: quóniam a dextris est mihi, ne commóvear”, assim 

diz a antífona do ofertório: “Bendirei o Senhor, que me deu a inteligência. 

Tenho a Deus continuamente diante de minhas vistas; pois Ele está à minha 

destra, para que eu não vacile”. 
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De um lado, Deus nos chama à pratica das virtudes; de outro, nossas 

imperfeições nos puxam às nossas paixões. Portanto, precisamos burilar em 

nós a mortificação dos nossos sentidos, dos nossos gostos e das nossas 

opiniões.  

Em cada Santo Sacrifício, Nosso Senhor Jesus Cristo é oferecido por 

nós, por amor de nós. Atualiza-se o sacrifício do calvário em prol de tantos 

pecadores e, mais uma vez, somos convidados à salvação. Quanta bondade de 

Nosso Senhor, que Se nos oferece diariamente em cada missa. 

De nossa parte, entretanto, vemos sentidos aguçados e não refreados, 

gostos satisfeitos e não cerceados, opiniões intransigentes e não domadas. Isso 

tudo conduz o homem a uma escravidão de si mesmo, fazendo-o perecer por 

causa de suas próprias escolhas. A falta do autodomínio tem legado inúmeros 

malefícios e prejuízos a tantos fiéis. É preciso atenção e vigilância. 

No Evangelho de hoje, Nosso Senhor nos diz: “Se vossa justiça não vai 

além da justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus” (Mt 

5,20b). Os escribas e fariseus tinham chegado a deformar o espírito da Lei e 

permaneciam numa observação externa e ritual desta mesma Lei. 

Caríssimos, a certeza de salvação deste grupo supracitado estava no 

cumprimento dos preceitos, trazendo somente para si a responsabilidade de 

salvar-se: ‘se cumpro, serei salvo’. Neste caso, não atribuíam a Deus o Dom 

da salvação, mas à autossuficiência de cada um. Sabemos, contudo, que a 

nossa salvação não está em outro lugar, senão na cruz de Cristo. 

Nosso Senhor, ao falar em primeira pessoa: “Eu, porém, vos digo...” 

(Mt 5,20a) manifesta Sua autoridade de nos dizer algo, na verdade, de nos 

ordenar a respeito de nossos pensamentos, palavras e ações. Ele tem 
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autoridade divina e nenhum homem poderia falar com essa mesma 

autoridade. 

Nosso Senhor, então, repreende a cólera em chamar o semelhante de: 

néscio, estúpido ou imbecil. No texto, preservou-se a transcrição do hebraico: 

‘raca’. Não era somente chamar o irmão de tais palavras, mas a atitude de 

desprezo que se somava ao pronunciar, pois era costume que se cuspisse no 

chão ao se mencionar esse termo. 

E Jesus vai mais adiante, repreende também a acusação daquele que 

chama o irmão de louco ou renegado, que era mais forte que ‘raca’ ou 

estúpido. Isso constituía uma forma de acusar a pessoa, culpando-lhe de perda 

do sentido moral e religioso, até ao ponto de apostasia. 

Às vezes, percebo uma maldade muito sutil, quando alguém se refere a 

outro não batizado, chamando-o de ‘aquele pagão’, mesmo que este esteja em 

preparação catequética. Sinto o mesmo tom de desprezo e pobreza de espírito 

na boca e no coração de quem fala. 

Pior ainda, quando é feito juízo temerário, sentenciando o outro de 

pecador e indigno. Creio que o juiz deste turno, certamente, deva fazer parte 

da milícia celeste, um verdadeiro anjo, ser espiritual, sem pecado original.  

Que minha língua não se cole ao céu da boca!!! 

A propósito deste fato, Santo Agostinho elenca três graus de faltas e 

castigos: 1º) entrar em cólera por um movimento interno do coração, ao que 

corresponde ao castigo do Juízo; 2º) dizer alguma palavra de desprezo, que 

leva consigo o castigo do Conselho; e 3º) quando nos deixamos levar pela ira até 

a obcecação e injuriamos nossos irmãos sem piedade, isto nos leva ao castigo do 

fogo do inferno. 
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Meus filhos, afastemo-nos dos pecados contra a caridade, dentre os 

quais estão a murmuração, a injúria, a calúnia e tantos outros. Afastemo-nos 

de sentimentos como rancor, ódio, raiva etc. 

Nestes trechos da Sagrada Escritura, vemos a menção ao Sacramento 

da Penitência. Como somos, realmente, necessitados da misericórdia de Deus, 

bem como de sermos misericordiosos com os outros. Pelos frutos, se conhece 

a árvore, não deixemos que Deus seja conhecido por nossos atos 

pecaminosos, mas por nossa bondade, caridade e amor. “Amai-vos uns aos 

outros, como eu vos amei”(Jo 13,33), ou ainda “Amar a Deus e ao próximo 

como a si mesmo”(Cf. Mc 12,30-31), nos diz o Senhor. 

Voltemos ao mote: “Bendirei o Senhor, que me deu a inteligência. 

Tenho a Deus continuamente diante de minhas vistas; pois Ele está à minha 

destra, para que eu não vacile”, que estas palavras da Antífona do ofertório, 

que pronunciarei muito em breve, estejam em nossos corações e lábios nesta 

semana, especialmente. 

Peçamos a nossa Mãe querida, Maria Santíssima, que nos ensine a 

guardar tudo no coração, a fim de que saibamos crescer no espírito devotado 

a Deus Nosso Senhor. 

In nomine Patris... 

 

Pe. Jurandir F. Dias Jr. 

Reitor do Oratório N. Sra. do Rosário 
Assistente Eclesiástico para a FERR 

 


