
Homilia na festa de São João da Cruz 

 
Frei Saverio Cannistrà, ocd – Prepósito Geral 

Capela do Teresianum – 14/12/2016 

 

 

 

Queridos, 

 A Palavra de Deus que escutamos nesta celebração litúrgica nos ajuda a entrar no espírito do 

santo que hoje celebramos – nosso pai Frei João da Cruz – e, ao mesmo tempo, a compreender o 

dom da profissão solene dos votos religiosos que cinco de nossos irmãos estão por realizar. 

 Trata-se, antes de tudo, de uma palavra que nos fala de nossa dignidade de homens: “porque 

és precioso a meus olhos, és valioso e eu te amo” – disse a cada um de nós o Senhor na primeira 

leitura, pela boca do profeta Isaías. E o apóstolo Paulo fez-lhe eco, afirmando que não somos 

escravos, mas filhos e herdeiros de Deus, chamados a participar de sua glória. A glória de Deus é 

uma meta misteriosa que só podemos adivinhar de longe e como em um espelho, porque ela se situa 

para além de nossa capacidade de compreensão e, inclusive, de nossos desejos. E, finalmente, Jesus 

no evangelho pede ao Pai para nós aquilo que é maior e mais inconcebível: que sejamos uma só 

coisa com Ele e com o Pai. Assim, Jesus nos revela claramente o que é a glória de Deus: é mistério 

de unidade, de comunhão, de superação definitiva da solidão e da divisão. 

 Como isso é belo e consolador! Temos que dirigir com frequência o olhar para esse 

horizonte; caso contrário, o caminho nos parecerá muito duro, demasiado largo e exigente. Creio 

que um dos segredos do caminho da santidade e, de modo particular, do caminho percorrido por 

São João da Cruz, é alimentar essa chama no coração, ter um inflamado desejo de coisas grandes, 

sem limitar o coração ou a mente a pequenos projetos, a pequenas satisfações terrenas. 

 É isso que nossos irmãos estão agora a ponto de prometer solenemente diante da Igreja: 

comprometem-se a permanecer nessa tensão incessante, nesse desejo insatisfeito, nessa abertura e 

docilidade aos desígnios de Deus. Por isso fazem a Deus voto de castidade, pobreza e obediência, 

porque querem ser homens de una medida cheia, alta, aquela que Deus pensou para seus filhos. 

 Se, no entanto, escutamos com atenção a Palavra de Deus, esta nos falou também de outra 

dimensão da condição humana, mais obscura e incômoda: nossa fragilidade, nossa ignorância. 

“Nem mesmo sabemos o que devemos pedir” – escreve Paulo. Medos e desejos em luta entre si nos 

arrastam, nos confundem, nos fazem perder o caminho. Como diz Isaías com sua linguagem 

poética, temos que atravessar rios e passar no meio do fogo. Todavia, não há contradição entre a 

glória à qual somos destinados e o reconhecimento dessa fragilidade e pobreza. Ao contrário: só 

podemos chegar ao tudo assumindo em profundidade o nosso nada. Somente descendo às 



profundidades obscuras de nosso ser homem podemos encontrar o Deus que nos eleva a si com asas 

de águia. Assim, o sentido dos votos que nossos irmãos vão emitir agora é também este: estar 

preparados para experimentar a própria fraqueza, o ser miseráveis e pecadores, sem assustar-se, sem 

fugir, mas permanecendo humildemente no próprio nada, confiantes no amor misericordioso de 

Deus. Às vezes me encontro com religiosos orgulhosos, cuja única preocupação parece ser defender 

seus próprios direitos ou gloriar-se de seus próprios méritos. Isso me assusta, não porque seja um 

pecado, mas porque é uma contradição, uma total perda de sentido. Se não nos dispomos a percorrer 

um caminho de humildade e desnudez, é melhor buscar um caminho diferente daquele da vida 

religiosa. 

 Há um terceiro tema do qual a Palavra de Deus nos fala esta tarde, que foi fundamental para 

João da Cruz tanto como para Teresa e os outros santos do Carmelo. Trata-se do tema da verdade: 

“Pai santo, consagra-os na verdade. Tua palavra é verdade”. Nós ainda cremos na verdade? Ainda é 

importante para nós aceitar a verdade dos fatos, a verdade do que efetivamente somos? Somos 

capazes de dizer a verdade para nós mesmos? Vivemos na época do post-truth, da pós-verdade: o 

que influencia as decisões das pessoas não são os fatos, mas as impressões, as sensações, o “gosto – 

não gosto” das redes sociais. Assim, o círculo se fecha e também o verum é devorado pela cultura 

do pós (pós-moderno, pós-cristão, pós-humano etc.). 

 Nós somos carmelitas descalços, filhos de Teresa e de João da Cruz. Parece que nossa 

especialidade é a espiritualidade. Segundo o meu critério, a vida espiritual, por sua radicalidade, 

pode e deve ser a última linha defensiva da verdade. Muitas vezes, porém, também ela é atropelada 

pela névoa dos gostos e das emoções. Aconselho a todos, de modo particular a nossos irmãos que 

estão a ponto de comprometer sua vida em um caminho de vida espiritual, a reler a carta que João 

da Cruz escreveu a um religioso carmelita no ano de 1589: é um texto profético, que choca por sua 

atualidade e pelo rigor lógico com o qual distingue entre sentimentos e amor. A Deus se chega 

através do amor, que é Deus mesmo em seu ser e é o amor com que Deus nos ama. O que sentimos, 

as alegrias e as tristezas, os prazeres e os desgostos, não estão privados de valor: são “motivos para 

amar”, mas não são o amor. Se são transformados em fins, a alma se inclina sobre si mesma e se 

fecha a Deus. 

 Queridos irmãos, precisamos escutar novamente essas palavras, meditá-las com frequência; 

são palavras de uma pessoa que realizou em profundidade a experiência de nossa vocação e, por 

isso, é capaz de formar-nos. Se há algo que gostaria de desejar-lhes, no dia de sua profissão solene, 

é precisamente isto: que sua formação não se limite a esses primeiros anos de vida religiosa. 

Continuem lendo os escritos de nossos santos, continuem extraindo deles as palavras de amor e luz 

que dilatam os corações e os tornam capazes de Deus. 


