
“A Eucaristia molda nosso estilo de vida 
pessoal, familiar e social. Procuramos 
compreender toda a realidade humana à luz 
da Eucaristia, fonte e ápice da vida da 
Igreja”.  
(Projeto de Vida da ALLS 6 e RV 34). 

 

O Brasil vive hoje uma de suas maiores crises: trata-se da crise ético-
moral, que perpassa todos os setores da sociedade, tendo como porta de 
entrada, como vitrine, a classe política em seus desmandos e abusos. 

Utilizam-se do povo para o bem próprio; criam leis para satisfazerem e 
justificarem seus desvios e mordomias; massacram o povo, a serviço do 
qual foram eleitos, favorecendo ilicitamente, empresas que, cobram caro 

o seu apoio econômico escuso, com sérias consequências para toda a 
sociedade; aplicam golpe político utilizando-se do mesmo argumento 

pelo qual estão condenados; suas esposas, ostentando belíssimos 
vestidos e caríssimas joias, se apresentam como benfeitoras, para 
esconderem as fraudes e desvios próprios ou dos maridos; na calada da 

noite aprovam leis que usurpam da população o direito de não aceita-
las, pois, mais uma vez, são leis aprovadas para o benefício próprio; 

querem fazer passar “goela abaixo” da população as reformas política, 
previdenciária, trabalhista e do ensino, sendo vendidas como 
“necessariamente antipopulares” e importantes para o país, para, mais 

uma vez, se beneficiarem e não perderem as mordomias às quais se 
acostumaram, relegando trabalhadores e estudantes a joguetes em suas 
mãos. 

De fato, o Brasil necessita de reformas, mas me pergunto se as diversas 
instâncias do nosso poder político têm a capacidade e a moral para 

fazê-las de maneira justa e imparcial. 

Soa-me aos ouvidos a voz do Profeta Amós, que denunciou os 
desmandos dos líderes israelitas e a mordomia de suas esposas: 

Escutai e levai a notícia à casa de Jacó, – oráculo do Senhor, Deus dos 
exércitos – : No dia de cobrar os pecados de Israel, eu olharei para os 
altares de Betel: as pontas dos altares serão quebradas e por terra 
cairão. Derrubarei a casa de inverno por cima da casa de verão. Serão 
destruídas as casas de marfim, as casas de ébano desaparecerão – 
oráculo do Senhor. Escutai esta palavra, vacas de Basã, do planalto 
de Samaria, vós que explorais os fracos e esmagais os indigentes, que 
só sabeis dizer aos maridos: “Traze, vamos beber!”: O Senhor Deus 
jurou por sua própria santidade: “Um dia há de vir para vós, quando 
sereis tocadas com ferrões, o que restar de vós, com arpões de 
pescador. Uma atrás da outra, tereis de passar pela brecha da 
muralha e sereis atiradas para os lados do Hermon” – oráculo do 
Senhor! (Amós 3,13-4,3). 

Basta de desmandos! Basta de desvios! Quando de nossa profissão 
religiosa e promessas de vida, nós sacramentinos assumimos viver da 

Eucaristia, pois, “Solidários no Espírito com os pobres e os fracos, nós 
nos opomos a tudo que agrida a dignidade do ser humano e anunciamos 



um mundo mais justo e mais fraterno, aguardando a vinda do Senhor”. 
(RV 5) 

A Eucaristia, Sacramento do grito das injustiças cometidas contra o 

povo de Deus, em particular os pobres e indefesos, nos impele ao grito, 
à denúncia, à manifestação, porque, “denunciamos a sede de poder e a 
força de dominação e anunciamos ao mundo a mensagem de Jesus que, 
entre os seus, tomou o lugar daquele que serve” (RV 20). 

Convido a todos, religiosos, leigos e leigas sacramentinos que vivem e 

trabalham no Brasil, a manifestarem a nossa indignação profética neste 
dia 28 de abril, a somarem forças com a população, onde estiverem, 

pois a nossa causa não é ideológica nem partidária: é de fé, é 
eucarística.  
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