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Dom Nelson Westrupp, scj
Bispo Emérito de Santo André
________________________________________
Mensagem para a Paróquia Bom Jesus de Piraporinha
Caríssimo e estimado amigo e irmão Pe. Roberto Alves Marangon, nosso querido Pe. Beto,
prezado Diácono Permanente Marcos Diones,
queridos paroquianos e paroquianas que peregrinam na Paróquia Bom Jesus de Piraporinha:
a graça e a paz do Senhor Bom Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com
todos Vocês!
Causa-me incontida alegria, ainda que por meio de mensagem escrita, marcar presença na
celebração da Novena em louvor ao Bom Jesus de Piraporinha.
Rendo graças a Deus, cada vez que me lembro desta querida comunidade acolhedora e
empenhada em levar a todos os recantos da paróquia “a alegria do Evangelho...”.
Deus é testemunha de que guardo no coração todas as vezes que estive no meio de Vocês,
celebrando e participando das Novenas e Festas do Padroeiro Bom Jesus.
Muito feliz e inspirada foi a escolha do Lema e do Tema da Novena e da festa em louvor ao
Bom Jesus de Piraporinha deste ano:
“Acolhendo o teu chamado”, Bom Jesus, “queremos ver, sentir compaixão, e cuidar” (Lema);
“Olhar do cuidado – Vocacionados para o amor-ternura” (tema do 6º Dia).
A devoção ao Bom Jesus tem suas raízes em Portugal, de onde foi trazida para o Brasil.
Esta devoção é voltada ao mistério da Paixão e Morte de Jesus, cujos eventos enfocados são: coroa
de espinhos e flagelação, Jesus carregando a cruz, crucificação e sepultamento de Jesus.
Os devotos e romeiros recorrem a Jesus, vendo Nele o Homem das Dores,
identificado com todo o sofrimento humano (cf. Mt 27, 26-31; Mc 15, 15-20; Jo 19, 1-5).
São mais ou menos 60 Paróquias e Santuários no Brasil que veneram a imagem do Bom Jesus
como Padroeiro.
__________________

2

No 6º Dia da Novena em louvor ao Bom Jesus de Piraporinha, somos convidados a meditar
sobre o “olhar do cuidado – Vocacionados para o amor-ternura”.
No Evangelho de hoje – 18º Domingo do Tempo Comum - , São Mateus (14, 13-21) apresenta
Jesus em atitude de compaixão, misericórdia, ternura e bondade para com todos, como rezamos no
Salmo responsorial deste Domingo:
“Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão..., muito bom para com
todos, sua ternura abraça toda criatura” (Sl 144/145, 8).
O tema de hoje, de nossa Novena, pede que cultivemos nosso olhar voltado para o cuidado
de quem precisa de nosso amor e de nossa ternura.
Para se conseguir viver nesse espírito de atenção ao irmão e à irmã, é necessário fixar
demoradamente o olhar do nosso coração no olhar e no coração do Senhor Bom Jesus!
Esta é a melhor escola para aprendermos a cuidar das pessoas com o cuidado de Deus.
Você já olhou nos olhos do Bom Jesus?
Contemplando o “olhar do Bom Jesus para cada um de nós”, isto é, o seu jeito de olhar para os
doentes, para os que não tinham comida, nem casa para morar, nem hospital para serem internados;
enfim, ao contemplar as pessoas necessitadas e menosprezadas, Sua atitude era de compaixão.
Na verdade, diz o Evangelho de hoje: “Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de
compaixão por eles e curou os que estavam doentes” (Mt 14, 14).
Esta era a atitude comum de Jesus no meio da multidão.
Ele não ficava de costas para o povo, desligado de suas preocupações. Ele não ficava indiferente à
dor, à angústia, às necessidades imediatas do povo sofredor.
O Bom Jesus aliviava o sofrimento e saciava a fome e a sede daquela pobre gente.
Assim deve ser a comunidade cristã, cada um de nós, se quisermos fazer Jesus transparecer
na sociedade de hoje.
Olhando para o coração bondoso e misericordioso do Bom Jesus, peçamos-lhe a graça de
poder “ver as pessoas” necessitadas de cuidado e de amor-ternura “com os olhos de Deus”.
Você já fez a experiência de um olhar amável, simpático, cativante, sereno, bondoso,
misericordioso, amoroso? Coloque-se, por exemplo, no lugar de alguém que fez a experiência do
“olhar com amor”, do Bom Jesus (cf. Mc 10, 21).
Contemplando o olhar amoroso e compassivo do Bom Jesus, aprenderemos a olhar as pessoas
com os Seus olhos e a agir com o Seu coração.
Contemplemos o ver, o sentir compaixão e o cuidar do Bom samaritano!
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Não há caminho mais seguro para o céu do que o amor a Deus e ao próximo.
A razão profunda da Encarnação de Jesus foi a Sua solidariedade para conosco, vindo morar
no meio de nós, inclinando-se sobre cada ferida, curando toda enfermidade...
Esse é o caminho seguro da santidade e da salvação: ver, aproximar-se, sentir e mover-se de
compaixão, acolher, cuidar, olhar e agir à maneira do olhar e do agir do Bom Jesus.
Como reagimos nós ao presenciarmos as cenas alarmantes causadas pela pandemia da
COVID-19 a assolar a humanidade?
Ao fixar seu olhar na mãe que chorava a morte de seu filho único, Jesus compadeceu-se dela
(cf. Lc 7, 11-17).

Este “compadecer-se” é o amor de Deus por nós, é a misericórdia, quer dizer, a atitude de
Deus em contato com a nossa fragilidade humana.
Só Deus tem gestos que tocam no coração a compensar e dar sentido às lágrimas choradas.
Jesus não ficou indiferente. “Ter compaixão” não é a mesma coisa que “ter pena”. “Ter pena”
é enxergar a dor do outro, a dificuldade do outro, mas não mover um dedo para aliviar a dor do
outro.
Qual é a nossa atitude ao enxergarmos o sofrimento das pessoas que passam horas nas filas
dos hospitais ou nas filas da Caixa econômica federal à espera de ajuda emergencial? Não basta “ter
pena” ou apenas dizer “coitado”!
A compaixão é um sentimento nobre, humano, divino, que nos aproxima de Deus, pois
somente “quem é de Deus” sente compaixão.
Cabe a nós perceber e fazer o que Jesus percebeu e fez com misericórdia.
E nós? Quem sabe não é hora de trocar o coração de pedra por um coração que saiba “ver,
sentir compaixão e cuidar”!
Aproveito o ensejo para cumprimentar cada paroquiano e paroquiana da querida Paróquia
Bom Jesus de Piraporinha, e enviar-lhes em saudoso abraço amigo,
bem como uma especial bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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