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                                                             “Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos 

e disse-lhe: “Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa”. Ele desceu 

imediatamente e recebeu-o com alegria. A vista do acontecimento, todos murmuravam 

dizendo:” Foi hospedar-se na casa de pecador!”. Zaqueu , de pé, disse ao Senhor: “ 

Senhor, eis que dou metade de meus bens aos pobres, e se eu desfraudei a alguém, 

restituo-lhe o quádruplo”. Jesus lhe disse: “Hoje a salvação entrou nesta casa, porque 

ele também é um filho de Abraão. “Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e 

salvar o que estava perdido”. Lc 19,1-10  
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      Laurinda Teresinha Moreira Duarte  

                                A ACOLHIDA NA PRÁTICA ECLESIAL: 

 Reflexão a partir do encontro entre Jesus e Zaqueu Lc 19,1-10   
 

Resumo:  

A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre a importância da acolhida no 

contexto eclesial, não simplesmente como uma estratégia, mas tendo como paradigma a 

prática de Jesus Cristo que acolheu a todos.  O acolhimento que Jesus realizou com 

Zaqueu, no Evangelho de Lucas 19,1-10 é tema norteador para o trabalho.  

O tema é pertinente, pois diante do mundo globalizado, o encontro entre as pessoas tende 

a se fragmentar, e a se reduzir na linguagem das novas tecnologias, como a internet, 

minimizando assim o encontro pessoal.  

A pesquisa reflete sobre a alteridade, a acolhida como gesto que humanize as relações 

interpessoais. Jesus de Nazaré recupera o sentido do acolhimento integral do ser humano, 

e a partir daí, oferece a possibilidade de viver a fraternidade entre irmãos. 

Jesus apresenta a humanidade Deus Pai, que acolhe a todos, com olhar de misericórdia e 

amor.  

Na sociedade hodierna, especificamente na comunidade cristã, se observa a necessidade 

de se humanizar os relacionamentos entre as pessoas. Acolher com solicitude e carinho, 

para que a Igreja se torne casa acolhedora, onde seus membros unidos a Cristo pelos 

sacramentos transmitam por seu testemunho e atitudes a prática de Jesus Cristo, 

proporcionado assim por meio da acolhida fraterna, a eficácia da Evangelização.  
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 Laurinda Teresinha Moreira Duarte  

                    The receive in the ecclesiastic’s practice   

Reflection by the encounter between Jesus and Zaqueu. Lc. 19, 1-10. 

Abstract: 

The following research has as an objective thought about the importance of the 

Reception in the ecclesiastic’s context, not simply by one strategy, but having as an paradigm 

the practice of Jesus Christ himself witch receive all. The reception that Jesus made with 

Zaqueu in the gospel of Lucas 19,1-10 is the subject of this paper. 

The subject is important, because in face of a globalized world, the encounter between 

the people, inclines to fragmentation, if reduces the new technologies language, like internet, 

minimize like this the personal encounter. 

The research reflects about the relation whit other people, the reception as one gesture 

that humanizes the relation between people. Jesus of Nazaré recover the sense of the integral 

reception of the human been, and from that, offers a possibility to live the fraternity between 

brothers.  

Jesus presents the humanity of the God (Father), with receive to all, with eyes of 

mercy and love. 

In the contemporary society, specify in the catholic’s community, we look the 

necessity of humanize the relations between people. To Receive whit love and compaction, so 

the church became the receptions’ house, were yours members unite with Christ by the 

sacrament transmit by they on testimony and attitudes the practice of Jesus Christ affording 

by middle of the fraternal reception, the availability of the evangelization.  

Key words: 

Reception 

Jesus Christ 
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Introdução 

Importante recordar que a acolhida é uma prática humana que aparece registrada em 

todas as literaturas mundiais, pois o acolhimento faz parte da vida das pessoas, especialmente 

das que se orientam pelo amor às pessoas. De fato as pessoas encontram no acolhimento uma 

forma de expressar a aceitação, o carinho e o interesse pelo outro.  

Por outro lado, nem sempre o acolhimento segue os princípios de um relacionamento 

saudável, respeitoso e honesto. Às vezes, a acolhida traz a marca do interesse comercial, isto 

é, acolher o outro simplesmente para lhe vender um produto. Outras vezes, passa pelo 

elemento burocrático, isto é, por uma relação marcada pelos serviços burocráticos, o que pode 

produzir relações interpessoais frias e desumanizadoras, o que acontece com freqüência nas 

repartições e serviços públicos.  

Várias empresas, inclusive novas denominações religiosas, investem em projetos que 

visem boa acolhida dos fiéis ou clientes, neste caso o objetivo é conduzir as pessoas à compra 

de uma ideologia religiosa, pela manipulação da consciência a fim de aumentar seus dízimos.  

Não é desconhecido que o marketing faz parte de estratégias de grandes e pequenas 

empresas, tendo como objetivo fundamental acolher os clientes em suas necessidades pela 

propaganda de produtos que possam responder a estas mesmas necessidades, o que produz 

um fluxo de compra e venda. Também diversas denominações religiosas investem nas 

necessidades das pessoas, como emprego, saúde, moradia, bom relacionamento familiar, 

fazendo da acolhida uma estratégia para prometer soluções e milagres e, assim, de forma 

emotiva agregar fiéis em vista de lucros e outros bens.  O ser humano anseia por felicidade e, 

por isso, facilmente é presa fácil de promessas utópicas, construídas à luz de um bem 

desejável e da fé na pessoa de Jesus Cristo.  

Um olhar atento à prática de Jesus nos mostra que sua forma de acolhimento não é 

orientada pelos princípios do lucro, da manipulação das pessoas, pela demagogia ou pela 
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venda de milagres ou promessas vazias. A acolhida vivida por Jesus tem o sabor da 

fraternidade, do respeito ao ser humano e da liberdade. E para isso Ele investia seu tempo e 

todo o seu ser.  Ao acolher as pessoas Ele desperta-as para a verdadeira vida, cuja marca é a 

solidariedade e o cuidado do outro, o respeito à alteridade.  

Depois desta breve introdução sobre a acolhida, nosso olhar se volta para os grandes 

centros urbanos, como a cidade de São Paulo. A vida na cidade se caracteriza pelo ativismo, 

individualismo, velocidade de informações, população em trânsito, falta de tempo, dentre 

outros elementos que acabam dificultando um verdadeiro acolhimento do outro.  A realidade 

urbana assim entendida atinge a pessoa humana nos seus espaços de tempo e de liberdade, 

questiona nossas práticas pastorais, sobretudo, no atendimento e acolhimento dos fiéis em 

nossas comunidades e paróquias. 

Como agentes de pastoral e, conseqüentemente, seguidores de Jesus Cristo, desejamos 

refletir sobre a acolhida realizada pelo Senhor as pessoas de seu tempo, a fim de encontrar um 

paradigma de acolhida capaz de iluminar a realidade urbana, para que a Igreja de Cristo 

continue a ser acolhedora, apesar de todos os desafios da cidade. Assim sendo, o objetivo de 

nossa dissertação é encontrar na prática acolhedora de Jesus de Nazaré, elementos que possam 

nos ajudar a realizar a vontade do Deus Pai que acolhe a todos na pessoa de seu Filho.  Assim 

a encarnação do Filho é a expressão máxima do amor de Deus, que faz morada na 

humanidade. Jesus no seu ministério de vida apresenta o amor misericordioso do Pai que 

acolhe a todos. 

Esta dissertação trabalha inicialmente a acolhida como necessidade humana. Toda 

pessoa deseja ser acolhida, respeitada e valorizada.  Esta necessidade aparece em alguns 

trechos do Antigo Testamento, onde o sentido do acolher e hospedar o próximo eram 

concebidos como norma sagrada, assim os profetas denunciaram aqueles que não exerciam a 
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hospitalidade.  Podemos então dizer, que a prática humana da acolhida já no Antigo 

Testamento foi elevada a ser um sinal sagrado.  

Em toda ação pastoral enfrentamos o desafio do acolhimento. Encontramos homens e 

mulheres com sede de Deus, ás vezes, perdidos como falou Jesus Cristo “ovelhas sem pastor”. 

Entendemos que na prática de Jesus, o acolhimento não é uma simples estratégia, e sim o 

sentido do ser cristão, que deve se preocupar em inserir o outro numa dinâmica libertadora  no 

resgate da dignidade dos excluídos. Entendemos que o acolhimento integra as pessoas, supera 

os sentimentos de competição, de orgulho e tantos outros que dificultam a ação pastoral. O 

acolhimento supõe espiritualidade, pois, somente através da ação do Espírito Santo, 

protagonista da missão, é que entendemos o sentido de acolher e inserir o outro na 

comunidade cristã. A acolhida abrange todos os elementos utilizados na Evangelização. A 

linguagem do acolhimento se expressa de diferentes maneiras, na linguagem do corpo, dos 

sinais, refletidas no ambiente, no espaço físico, dos sentidos, enfim, diversos elementos que 

comunicam que o outro é integrante da comunidade.   

Em sua vida, Jesus promoveu o encontro e acolhida com o outro, principalmente com os 

pobres e excluídos da sociedade da época. Por meio da acolhida ao próximo, Jesus ensinou o 

mandamento do amor.  

Com Jesus de Nazaré a acolhida tem o sentido de receber, acolher com amor o outro, 

ajudá-lo em sua necessidade, fazer-lhe o bem. Jesus acolheu a todos, porém existia a opção 

preferencial pelos pobres, pecadores, imorais, os enfermos, as crianças, os pequenos e 

excluídos.  

Jesus acolhe as crianças, recebe Nicodemos de noite, acolhe as multidões, escuta os 

enfermos e cura. Jesus ensina que é necessário acolher os irmãos e irmãs e servir, o serviço ao 

irmão por amor será um sinal de ser discípulo seu. 
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Na sociedade do tempo de Jesus, havia o grupo de fariseus, eles também praticavam a 

acolhida, porém somente as pessoas puras de acordo com a concepção da época. A lei da 

pureza afastava as pessoas, e muitos eram os excluídos. Diante desta realidade Jesus vai ao 

encontro do excluído e impuro da sociedade, acolhe, cura e liberta. A acolhida realizada por 

Jesus foi novidade para as pessoas daquela época, pois em determinadas situações era 

inconcebível para os fariseus os atos que Jesus realizava.  

A pesquisa se desenvolve apoiada na reflexão do encontro de Jesus com o Zaqueu, 

relatada no Evangelho Lucas 19,1-10. Jesus acolhe, vai ao encontro, entre em contato com 

Zaqueu, que movido pela curiosidade é envolvido pela acolhida de Jesus, consecutivamente 

acolhe Jesus em sua cada e a partir daí modifica suas atitudes iníquas. 

Os elementos que constituem a cena do encontro de Jesus com Zaqueu, tais como a 

atitude de Zaqueu de subir na árvore, o olhar, a linguagem acolhedora de Jesus, a posição de 

estar de pé de Zaqueu demonstrando a prontidão ao serviço, são de suma importância para a 

pesquisa, pois são pequenos gestos que refletem uma grande ação.  

Não somente será necessário acolher, mas também cuidar do irmão que se encontra 

ferido, não é suficiente a compaixão que não conduz a ações concretas de ajuda. Assim para 

participar do banquete da glória é necessário ter realizado as obras de misericórdia.  

As primeiras comunidades cristãs realizavam o ensinamento de Jesus que acolheu a 

todos, em sua práxis pastoral os primeiros cristãos enfrentaram os desafios diante dos 

paradigmas religiosos vigentes na época.  

Na atualidade o desafio da evangelização na cidade, é tema pertinente na elaboração dos 

documentos atuais da Igreja no Brasil, especificamente em São Paulo, daí a reflexão sobre a 

importância de acolher o outro que se aproxima da comunidade e ir ao encontro das pessoas 

diante da pluralidade de espaços urbanos.  
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A acolhida faz parte nos planos de pastorais como proposta e estratégia eclesial. Com 

este trabalho desejamos refletir sobre o acolhimento nas comunidades, não apenas como 

estratégia pastoral, mas como espaço de convivência humana. Jesus Cristo a partir do 

encontro com Zaqueu recupera este espaço e é para nós cristãos, paradigma de Pastor e, 

conseqüentemente, nos ajuda a refletir sobre nossa ação pastoral. 

Sob a ótica da acolhida a dissertação reflete sobre a pastoral urbana. A cidade promove 

o individualismo, a violência e outras práticas que comprometem a acolhida.  Mas é no 

complexo da cidade, que a Igreja deve estar presente, missionária, serviçal e acolhedora. Os 

últimos documentos da Igreja da América Latina, especialmente, o documento conclusivo da 

5ª Conferencia Geral do Episcopado Latino Americano e do Caribe transpiram a preocupação 

com o acolhimento dos fiéis nas paróquias.  

A acolhida é um dos primeiros passos de inserção dos fiéis nas comunidades. Daí a 

importância de se refletir sobre as diversas formas de acolhimento, buscar caminhos para que 

a paróquia seja transformada em espaço privilegiado de acolhimento, casa e escola de 

comunhão como afirma o documento de Aparecida.  

Na paróquia a secretaria paroquial é o local de acolhimento privilegiado, com 

possibilidade de tornar-se espaço de evangelização por meio da acolhida, e não meramente 

local de preenchimento de dados burocráticos.  

Diariamente a secretária (o) paroquial atende inúmeras pessoas, daí a importância da 

capacitação deste agente de pastoral. Suscitar por meio de formação e espiritualidade a 

dinâmica da vivência fraterna, onde o trabalho realizado diariamente seja exercido de acordo 

com o paradigma da prática de Jesus. Assim a presente pesquisa visa refletir sobre a 

importância do acolhimento no contexto da Evangelização, tendo como paradigma a prática 

de Jesus Cristo.          
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Capitulo I - Visão antropológica da acolhida, na compreensão cristã  

1.1 A acolhida como necessidade humana. 

Existem diversas formas de conceituar o termo acolhida. Pode ser entendido como: 

estabelecer relações com as pessoas, ir ao encontro da realidade pessoal dos indivíduos, 

escutar o que o outro tem a dizer, assumir suas dificuldades e sonhos, enfim participar da vida 

do outro. As formas de acolhimento dependem, não raras vezes do especifico de cada cultura.  

A história humana testemunha a diversidade de maneiras de acolhimento. Entre alguns 

índios acolher vai desde abrir as choupanas, a aldeia até oferecer as mulheres da tribo. Em 

diversas culturas, o acolhimento se reveste de forma simples, oferecer um cafezinho, convidar 

para uma refeição, entregar flores, interessar-se pela situação da pessoa, enfim, utilizar várias 

maneiras para expressar amizade ou intenção de se construir um relacionamento.  

Uma das primeiras formas de acolhimento que as pessoas experimentam é a aceitação 

por parte do pai e da mãe na gestação de uma nova vida. Esta aceitação tem grande  

importância para o desenvolvimento do novo ser. A rejeição pode conduzir a um processo 

vital com muitas lacunas. Acolher a nova vida é a forma mais originária de amor, é a primeira 

manifestação de que os pais estarão presentes em todas as situações daquele ser em gestação.   

O bebê tem uma necessidade instintiva e imperiosa das carícias da mãe, de sentir o corpo da mãe junto ao 

seu, o olhar, o sorriso, o choro, são expressões originárias do corpo que procura correspondência e 

reciprocidade no esforço sempre repetido de encontrar confirmação para o próprio mundo.
1
 

As recordações do cuidado manifestado pelos pais e responsáveis marcam  a historia da 

pessoa. Como também a rejeição e o abandono deixam seqüelas por vezes irreversíveis no 

processo de crescimento e na vida adulta.  

                                                           
1 TERRIN, Aldo Natale. Antropologia e horizontes do sagrado, p.152 
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A dificuldade e a facilidade de acolher e ser acolhido, entre outros fatores, por vezes 

reflete os paradigmas trazidos desde a infância. A acolhida é realizada por meio da linguagem 

e expressa pelos gestos, como o abraço, o afago entre outros.  

Assim o ser humano desde seu nascimento necessita da acolhida do outro. A relação 

com o próximo se inicia desde o processo gestacional e perpassa todo a sua existência.  

O fato da socialização humana na história da humanidade demonstra a necessidade de 

convivência e acolhida para a preservação da espécie.         

 

1.1.1 Alteridade, o existir do eu a partir do outro  

A história recente da sociedade humana vem mostrando a continuidade de uma velha 

tendência, de nos fecharmos em nós mesmos. Sabemos que construímos o mundo que 

vivemos, Deus revela-se nesta humanidade, acompanha o projeto humano, mas sabemos que 

se construímos o mundo, também somos por ele construídos.2 

No processo de acolhimento encontra-se sempre o outro, o próximo ou o distante, o 

amigo ou inimigo, enfim o “alter” com toda sua carga de diversidade.  

Emmanuel Levinas3, em sua reflexão buscou abordar a importância do “outro”, ou seja, 

o “outro” é o centro da filosofia de Levinas. Para ele o outro não é um ser distante, estranho, e 

sim o outro é o universo dialogal, é a existência da reciprocidade.   

Levinas reflete sobre a alteridade, colocar o outro no lugar do ser, o outro não é um 

objeto, mas um sujeito.  

Na compreensão da importância do outro, o filósofo confirma que o milagre consiste 

em que um homem possa ter sentido para outro homem. 

                                                           
2 ZAUHY CRISTINA (org.), Acolhimento, o pensar, o fazer, o viver. p 14  
3 Emmanuel Levinas era lituano de origem judaica Nasceu em 1903 e morreu em 1995. Em 1939, naturalizou-se 
francês e, em 1940, foi preso e levado a Alemanha. Seus familiares, que ficaram na Lituânia, foram massacrados 
pelos nazistas.  
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O filósofo não esquece o legado darwinista que favorece o “combate contra o outro". 

Enxerga longe e fundo: "A história da humanidade é também uma guerra. Entretanto, pode 

haver santidade no humano, porque um homem pode morrer pelo Outro".4 

 “Assim o outro me chama a responsabilidade, é no semblante do olhar do outro que 

entendo o mandamento não matarás".5 O Deus que ilumina a face do outro protesta contra 

tantos holocaustos desumanos, das misérias, exclusões e desigualdades sociais.  

O outro assim tem um lugar inalienável na existência do eu, pois foi criado pelo mesmo 

criador. Na sociedade hodierna o outro se torna um produto de mercado, satisfação dos 

diversos desejos humanos, se torna descartável, perde sua face.  

Nesta compreensão, temos a diferença entre o conhecer e o sentir, sendo que o conhecer 

é acentualmente racional é o sentir é afetivo. O sentir insere a pessoa no mundo, ao sentir um 

fenômeno o ser humano é atingido na sua intimidade. “É o fenômeno da Aisthesis, é ser 

tocado, é também estética, porque a arte também comove afeta, arrebata”.6  

“Ao perder a sensibilidade o ser humano se torna insensível, tornando-se cruel, assim 

temos a Anaisthesia”,
7 que significa insensibilidade, anestesia. Os insensíveis não acolhem 

não se deixam tocar pelo sofrimento do outro, excluem o próximo.  

Levinas toca a transcendência. “A face do outro é o divino do homem”.8  

Referindo-se a Nietzche que proclama “Deus está morto”, “Levinas diz que o Deus que 

aparece na face do outro é um protesto contra Auchwitz, esse Deus rebela-se contra todos os 

holocaustos humanos. Isto porque “todo homem é traço do outro, que é Deus”. 9 

A acolhida nesta compreensão do pensamento de Emmanuel Levinas, desperta para o 

ato de solidariedade que o ser humano estabelece em seus relacionamentos. O ser humano 

                                                           
4 ARDUINI, Juvenal. Antropologia, ousar para reinventar a humanidade. p. 107 
5 Ibid., p.107  
6 Ibid., p 111 
7 Ibid., p.111 
8 Ibid., p.108 
9 Ibid., p.108  
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solidário é aberto ao outro “desata-se”, se coloca a serviço do próximo, principalmente dos 

mais necessitados.10 O solidário é capaz de amar o outro sem cobrar amor. Porém também 

tem o ser humano egocêntrico que quer ser acolhido, mas não acolhe, não valoriza o outro. 

Assim temos o mito de Narciso que ama a si mesmo, rejeita o amor dos outros, se fecha, 

morre no vazio do encantamento de sua beleza pessoal.  

Este mito nos ensina que ninguém vive sem os outros, é necessário resgatar o valor da 

reciprocidade, pois é próprio do amor, o acolher o outro. Narciso fechou o amor dentro de si, 

pretendeu amar sem amar os outros, assim quando a “humanidade se fecha e recusa os outros 

é humanidade derrotada”.11 

De acordo com a Sagrada Escritura, Deus cria o mundo e nos ama primeiro.  Ele criou o 

homem para participar da comunidade de amor12 

O documento de Aparecida reflete sobre a criação do mundo e do ser humano, quando 

afirma que Deus cria para felicidade plena, porém através do pecado o ser humano se afasta 

deste projeto de amor, e com a encarnação do Filho de Deus, a humanidade é resgatada, 

abrindo novas possibilidades para restaurar o projeto de amor de Deus. 13  

Deus cria pela palavra (Gn 1,27) revela-se pelo desígnio de se comunicar, cria pelo 

amor, estabelece a aliança com seu povo.  Desde a origem o ser humano foi gerado no amor 

de Deus e também criado a imagem do criador, portanto em sua essência o ser humano tem as 

sementes do amor, da partilha, da comunicação, e da relação com o próximo. Porém em 

algumas atitudes o ser humano contradiz os traços da origem, quando o pecado interfere e o 

afasta do projeto de amor de Deus, suscitando o ódio, a divisão, e o poder que rompe relações 

e aniquila o outro.  

O ato de acolher o outro penetra na dimensão do amor. Atualmente o sentido da 

                                                           
10 Ibid., p. 101 
11 Cf. Ibid p., 103 
12 Cf. CELAM. III Conferência Geral do Episcopado Latino Americano e do Caribe, nº. 182  
13 CF. CELAM. V Conferência Geral do Episcopado Latino Americano e do Caribe, nº. 27 
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acolhida na comunidade cristã, muitas vezes é reduzido a atos superficiais, por vezes sendo 

usada como estratégia para agregar pessoas, ampliando de forma quantitativa os membros nas 

comunidades cristãs.  

O fato da superficialidade reduz o ser humano a um número, técnica que o sistema 

capitalista atual explora bem no sentido de dinamizar a economia. Porém na acolhida cristã, o 

sentido modifica, o outro é aquele com o qual estou em relação, pois de acordo com o teólogo 

John Zizioulas14 a pessoa esta essencialmente orientada para a comunhão.  

Zizioulas afirma que a pessoa humana é hipostática e extática. Ao definir hipostática ele 

quer dizer que a pessoa é única, irrepetível e livre. Com a palavra extática quer dizer que ser 

uma pessoa “não é determinado pelas fronteiras da existência individual, mas “saindo” 

(ekstasis) para além do eu na relação com os outros. Ser pessoa é estar orientada para a 

comunhão. ”15 

Constatamos assim que desde o principio o ser humano necessita do outro, a relação que 

a pessoa estabelece com o outro não é apenas ato de comunicação, é movimento para o outro, 

é a expressão total da riqueza de um ser que precisa encontrar um “transvasar num outro 

capaz de compreender, de participar, de viver a mesma realidade que eu vivo”.16  

No convívio do ser humano com o outro, surge o sentimento de solidariedade, de criar 

relações, estabelecem-se os vínculos afetivos. O simples fato de compartilhar alimentos é um 

importante fator de humanização, de integrar o outro. Porém sentimentos contrários de poder, 

ódio e competição aniquilam a nobreza da humanidade, e o egoísmo surge de maneira 

avassaladora destruindo os relacionamentos.  

No percurso da história, portanto analisamos que os relacionamentos entre os seres 

humanos não foram tão humanizantes, guerras e destruições acompanham a história da 

                                                                                                                                                                                     
 
14 John Zizioulas é teólogo da Igreja Ortodoxa oriental  
15 Cf. EDWARDS, Denis. Sopro de vida, uma teologia do Espírito Criador p. 216 
16 Cf. TERRIN, Natale. Antropologia e horizontes do sagrado: culturas e religiões. p152 
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humanidade.  

Porém o ser humano busca de modo persistente a companhia do outro. É uma 

necessidade natural como é o fato da socialização ser um processo insubstituível para o 

desenvolvimento pessoal e social. A sociedade não é uma simples soma de pessoas, e sim o 

resultado de interação entre grupos.17 

Estamos vivos graças a uma imensa rede de solidariedade, somos assim filhos do 

cuidado, sem ele não existiria a espécie humana.    

 

1.2 Hospitalidade, uma forma de acolher na tradição vetero-testamentária 

No Antigo Testamento a acolhida com o próximo era demonstrada por meio da 

hospitalidade, que é o ato de acolher o outro, o acolhimento afetuoso, hospitaleiro. 

Antigamente a palavra hóspede tinha duplo sentido de quem hospeda e de quem é hospedado. 

Atualmente somente significa a pessoa hospedada, aquela que recebe hospitalidade, que é 

acolhida. 

O sentido da hospitalidade no Antigo Testamento é a boa acolhida e recepção que se faz 

ao estrangeiro ou visitante. Três termos designam o estrangeiro no antigo testamento Ger, em 

grego paroikos, que é estrangeiro residente no país e que goza de estatuto jurídico que tende 

assimilá-los aos judeus. Se aceita o judaísmo será prosélito. Nokri, em grego xenos, é o 

estrangeiro de passagem, não tem mais direito do que a hospitalidade. Zar, allógenes em 

grego, é o não judeu, o de outra raça, geralmente é designado como inimigo do povo.18 

Os filhos de Israel passaram pela experiência de viver como estrangeiros fora de sua 

pátria e a essa experiência suplicam a Javé pedindo que não se oprima o estrangeir. No Antigo 

Testamento o ponto central é a aliança que Deus fez com um povo escolhido, Deus vem em 

encontro de seu povo e se comunica, acolhe e é acolhido.  

                                                           
17 DE BENI, Michele. Psicologia e sociologia: curso introdutório p.257 
18 Cf. DICIONARIO teológico da vida consagrada p. 533  
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A fidelidade a aliança realizada com Deus marca profundamente a leitura vétero- 

testamentária, e quando o povo se afasta do compromisso da aliança, enfrenta as diversas 

situações de guerras, divisões e morte.  

Entre inúmeros personagens, Abraão é um dos principais do antigo testamento. Ele vê 

três homens e insiste que eles se hospedem em sua tenda, oferece-lhes a melhor provisão, 

como era servido aos hóspedes de honra. Este é o fundamento da hospitalidade em Abraão.  

De acordo com o relato bíblico Abraão acolhe os hóspedes, e oferece o melhor 

alimento19 que é preparado por sua esposa Sara, serve os hóspedes e permanece em pé, 

posição de estar pronto para servir, enquanto os hóspedes se alimentam na sombra da árvore. 

No encontro com Jesus, Zaqueu desce da árvore e se coloca de pé, posição de prontidão e 

acolhimento.  

É o que realiza Ló quando insiste em receber em sua casa os mensageiros de Deus, se 

responsabilizando por eles, colocando-os acima da segurança de suas filhas quando os 

mesmos são ameaçados. È uma acolhida e hospitalidade incondicional, sendo que sem saber 

hospedaram anjos.20   

Na tradição vétero-testamentário aquele que era acolhido também podia ser o parente 

que não se viu há algum tempo, e é festa acolhe-lo em casa. Labão oferece sua casa e Raguel 

recebe com prazer Tobais.21 

Observamos que os moabitas e amonitas são duramente condenados por não trazerem 

pão e água para os israelitas quando de sua caminhada pelo deserto rumo à terra de Canaã22, 

contrariando o principio da acolhida e hospitalidade.  

Diante da necessidade de acolhida resulta a recomendação legal de amar o estrangeiro.      

                                                           
19 Cf. Gn 18, 6  
20 Cf. Gn 19,1-8  
21 Cf. Tb 7,8-9  
22 Cf. Dt 23,4 
 



 21

Assim Deus será a defesa do excluído e julgará seu opressor23·. No Novo Testamento Jesus 

Cristo amplia este principio na parábola do Bom Samaritano ao colocar o estrangeiro na 

categoria de próximo a quem se deve amar como a si mesmo, o que para Jesus significa 

cuidar dele e por ele se responsabilizar.  

A prática da acolhida e hospedagem no Antigo Testamento é incondicional, não 

resultando de uma afinidade étnica, nacional ou cultural, tem como fundamento um principio 

ético, espiritual e de amor ao próximo.  

Deus revela-se como relação, assim a Sagrada Escritura nos orienta a mensagem de que 

a humanidade necessita de viver esta relação de fraternidade e acolhimento com o próximo.   

 

1.2.1 Hospitalidade sagrada    

O povo no Antigo Testamento compreende a hospitalidade como norma sagrada: “Se 

um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestareis. O estrangeiro que habita 

convosco será para vós como um compatriota, e tu o amaras como a ti mesmo, pois fostes 

estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Iahweh”.24 

A norma da hospitalidade, acolher o outro é algo tão sagrado que a honra do hóspede é 

maior que a honra da própria filha.25 

O profeta é acolhido com cuidado especial.26 A pessoa que acolhe oferece o há de 

melhor na casa, até mesmo o único alimento.27         

Por ser orientação divina, o ato de acolher o próximo tem sentido de respeito e 

obediência a Deus. 

O profeta Isaias, orientou o povo que voltava do exílio, sobre a prática da acolhida. Ele 

                                                           
23 Cf.  Sl 94,6 
24 Cf.  Lv 19,33,34  
25 Cf. Gn 19,23-24  
26 Cf. 2Rs 4,8-11  
27 Cf. 1Rs 17,7-12  
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ressalta o que realmente agrada a Deus que são os atos de solidariedade e acolhida com o 

próximo.28 

 

1.2.2 Profetas denunciam a falta de acolhida com o próximo 

Os profetas denunciavam aqueles que esqueceram a aliança com Deus, e excluíram o 

próximo, eles recordam ás pessoas que a lealdade à promessa divina consiste em trabalhar 

pela justiça e acolher os mais fracos. 

O profeta Isaias orienta na acolhida ao próximo, relacionando a prática de jejum com as 

obras de misericórdia: acolher principalmente aquele que esta faminto, os pobres 

desabrigados e não se esconder daquele que é semelhante a ti.29  

No livro dos Provérbios, constatamos que o termo próximo amplia sua compreensão 

para o sentido do outro30, a oportunidade de acolher não deve ser repudiada, deixada para 

outro momento. O próximo não é somente aquele com quem tenho vínculos relacionais; todo 

aquele que encontro é meu próximo.  

 

1.3 A fé renova o significado do acolhimento 

Para acolher o próximo na perspectiva cristã é necessário ter fé. A teologia católica 

define fé de acordo de acordo com Santo Tomás de Aquino, o ato do intelecto que assente a 

verdade divina, sob a influência da vontade movida por Deus, mediante a graça.31  

                                                           
28 Cf. Is  58,1-12  
29 Cf.  Is 58,7 
30 Cf. Pr 3,28  
31 Cf. CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, nº 155  
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A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos revelou e 

que a Igreja nos propõe a acreditar, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem entrega-

se a Deus livremente. Por isso o crente procura conhecer e fazer a vontade de Deus.  

A palavra fé corresponde à palavra grega pistis, que transmite a idéia de confiança, 

firme persuasão. A fé esta relacionada com os verbos acreditar, confiar. Assim podemos 

afirmar que ter fé é também nutrir sentimento de afeição pelo que acredita e confia.  

O apóstolo Paulo diz que o cristão caminha pela fé e não pela visão. João em sua 

primeira carta nos recorda que o amor ao próximo é obra da fé: 

 “E o seu mandamento é este: que tenhamos fé no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos 

amemos uns aos outros, conforme ele nos mandou”. 32 

O apostolo adverte que nosso acolhimento deve se expressar através das ações e em 

verdade, e o sentido da palavra verdade engloba fé e amor.  

Sendo a acolhida um ato de fé, ela deve estar sustentada por meio da oração em 

comunidade, reflexão da Sagrada Escritura, participação na Celebração Eucarística, nutrindo 

continuamente a fé, dando sentido à vida e despertando a vivência comunitária.  

Na dimensão da fé, a acolhida é expressa na comparação que São Paulo faz sobre o 

corpo místico de Cristo que é a Igreja. Na comunhão de seus membros a Igreja se constitui, 

suscitando em cada membro a sua importância para o bom funcionamento do corpo, cuja 

cabeça é o próprio Cristo. Quando um de seus membros é excluído, todo o corpo sofre, nesta 

dinâmica acolher o outro é essencial, para desvelar o sentido de pertença, resgatar a 

identidade cristã já que por meio do sacramento do Batismo, somos membros da mesma 

família que é a Igreja. 

                                                           
32 1 Jo 3,23 
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Nesta expressão de fé, Teresa de Lisieux descobriu seu lugar na Igreja e sua vocação 

missionária, quando afirma:  

“Compreendi que a Igreja tinha um coração, e que este coração ardia de amor. Compreendi que só 

o amor fazia os membros da Igreja agirem, e que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não 

anunciariam mais o Evangelho, os mártires se recusariam a derramar seu sangue...” 33 

Na dimensão do amor, a acolhida ao próximo é uma afirmação da fé cristã, pois estou 

inserindo o outro na comunidade, na Igreja projeto de amor de Deus presente na humanidade.  

E como membro desta Igreja, a pessoa é convidada a viver a comunhão com o próximo, 

como nos recordam as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil: “A 

Igreja evangeliza como comunidade de amor que atrai na medida em que seus membros 

vivem o amor fraterno”.34 

As relações humanas nas comunidades nem sempre refletem a harmonia proposta na 

mensagem evangélica, temos consciência de nossa limitação humana, porém através da 

conversão pastoral, e acreditando na proposta de Jesus Cristo é que transformamos nossas 

comunidades em espaço de integração, através da diversidade de dons e carismas, iremos 

viver a unidade. A prática do acolhimento não conduz a uniformidade da ação pastoral, mas 

sim a humanização de nossos relacionamentos, a integração do outro.   

A compreensão dos relacionamentos humanos conduz a reflexão pela qual encontramos 

padrões de dependência, mútua cooperação e acolhida, mas também encontramos a 

competição, a destruição do meio ambiente e entre outras, assim entendemos que o mundo 

natural é ambíguo. Porém, na compreensão cristã temos o paradigma da relação trinitária que 

se atreve a sugerir a unidade na diversidade.  

                                                           
33  TERESA DO MENINO JESUS. História de uma alma: manuscritos autobiográficos p.201  
34  CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil.- 2008-2010 nº. 49  
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Somos assim seres que necessitam do acolhimento, e somos impulsionados pela fé a 

acolher uns aos outros.   

O Espírito Santo, protagonista da missão, impulsiona para o encontro entre o “eu” e o 

“outro”, e pela fé se entende esta dinâmica trinitária.  

O Concilio Vaticano II, afirma que “Jesus Cristo na sua pregação expressamente 

mandou aos filhos de Deus que se tratassem como irmãos. E na sua oração pediu que todos os 

seus discípulos fossem “um”. Ele próprio se ofereceu a morte por todos. “Ninguém tem maior 

amor do que aquele que dá a vida por seus amigos”.
35

 

O acolhimento na dimensão da fé necessita da espiritualidade para ser realizado de 

maneira concreta.  

O termo espiritualidade corresponde à palavra grega “pneuma”, que em hebraico é o Ruah, 

significa “o espaço atmosférico entre o céu e a terra, espaço que pode ser calmo ou agitado, espaço 

aberto, como uma pradaria, onde se percebe mais facilmente o sopro do vento; por extensão, o espaço 

vital no qual o homem se move e respira”.
36

 

Com o complemento “de Deus” “ou santo”, “pneuma” “designa aquela força divina 

que, residindo no crente, o purifica ou recria, enchendo-o de carismas e capacitando-o para 

ações extraordinárias em ordem a evangelização do Reino.”37 

O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o movimento que conduz a 

vida relacional, movimento irrefreável que gera comunhão.  

A prática da espiritualidade cristã esta fundamentada na prática de Jesus. Na dimensão 

da fé e na vivência da espiritualidade o cristão testemunha, por meio de seus gestos de 

acolhida com o próximo, os gestos e ações que Jesus ensinou.  

                                                           
35 VATICANO II, Constituição pastoral Gaudium et spes. N º 32   
36 CANTALAMESSA, Ranieri.  O canto do Espírito. P. 16  
37 RETAMALES, Silva Santiago. Discípulo de Jesus e Discipulado segundo a obra de São Lucas, p. nº 92 
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 “As entidades individuais recebem o dom de sua própria integridade, já que o Espírito é 

simultaneamente a fonte da individuação e da comunidade, da autonomia e da relação”.38 

Assim temos o paradigma da comunhão perfeita da Santíssima Trindade, para vivenciar 

nossos relacionamentos.  A Santíssima Trindade é a presença criativa de Deus para cada 

criatura, capacitando cada um a ser e a tornar-se um universo inter-relacionado de criaturas.39 

Neste dinamismo da vida trinitária o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a sair 

ao encontro do outro, assim como na criação o Espírito Santo sai ao encontro do que não 

divino e o capacita a existir por meio da participação no ser divino.  

O mistério da Trindade é a fonte, o modelo e a meta do mistério da Igreja: “um povo reunido pela 

unidade do Pai, do Filho e do Espírito”, como sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com 

Deus e da unidade de todo o gênero humano”. A comunhão dos fiéis e das Igrejas locais do Povo de Deus 

se sustenta na comunhão com a trindade.
40 

O Espírito Santo suscita a alegria no coração de Zaqueu, que desce da árvore com 

pressa para acolher Jesus. A sua alegria vinha de um dom gratuito que o senhor lhe fazia.41 

Pela ação do Espírito Santo o gesto de acolhida é realizado pelos membros da 

comunidade cristã, pois é através da ação do Espírito que se vive a comunhão, o perdão, 

transformação e libertação.42 “A Igreja da América Latina define o Espírito Santo como força 

de libertação humana em Cristo”, pois ele é o poder de comunhão, assim a Igreja se apresenta 

como sinal de unidade fraterna.43 Para a realização desta comunhão é necessário o serviço 

principalmente aos mais necessitados, a própria comunhão implica e exige a libertação 

interna, mudança de atitudes.  

                                                           
38 EDWARDS, Denis. Sopro de vida.  p.195  
 
39

 Ibid.,  p. 156 
40 CELAM. V Conferência Geral do Episcopado Latino Americano e do Caribe, Brasília, nº155, 
apud VATICANO II, Constituição Pastoral Lumien gentium 1.  
41 Cf. FONSECA. Fernando. disponível www.dehonianos.org acesso em 17/07/09  
42 Cf. DICIONARIO de conceitos fundamentais do Cristianismo, p. 238  
43 Ibid. 
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A trindade do Deus amor é, portanto a boa notícia que responde a necessidade mais autêntica dos 

cenários do tempo presente e dos cenários do coração, nada que o ser humano é capaz de criar ou daquilo 

que permanece no plano humano poderá arrancar o ser humano a sua solidão. Só Deus pode dar resposta 

a esta ânsia infinita, Ele nos criou para sermos introduzidos, no seio de sua vida trinitária, assim existe um 

lugar, já aqui na terra, é a Igreja, família de Deus
44.  

Portanto na Igreja Deus acolhe a todos, e o Espírito Santo suscita a nos acolher 

mutuamente.  

Acolher o próximo é também ato de libertação, pois não existe liberdade sem vida 

compartilhada. “Por isso o homem se liberta, para se realizar como imagem criada de Deus, 

refletindo no mistério divino de comunhão em si e na convivência com seus irmãos”.45 O 

Espírito Santo “se desvela dentro da Igreja, abrindo caminho de comunhão e de esperança 

entre os homens, de justiça e de gratuidade que antecipa já na terra a verdade do Reino”.46 Os 

gestos de acolhida de Jesus foram realizados nesta perspectiva de ensinar a comunhão e 

fraternidade entre as pessoas. Jesus de fato mostrou à humanidade a possibilidade de 

convivência fraterna, através de simples e singelas atitudes, indo ao encontro das pessoas, 

conversando, curando, libertando das prisões do individualismo e do poder. 

Acolher assim é dom de fé, que é manifestada de diversas maneiras, e não está baseada 

em evidências físicas é geralmente associada a experiências pessoais que podem ser 

compartilhadas com os outros. Através da fé aderimos à confiança e acreditamos no outro, 

assim a humanidade é impulsionada a acolher e compartilhar os relacionamentos. A fé motiva 

ao encontro relacional, ao diálogo, a partilha, a solidariedade, enfim a acolhida fraterna.  

Por meio da fé a humanidade pode dar um salto qualitativo em relação ao acolhimento 

do outro. A fé rompe as praticas hedonistas da fragmentação das relações humanas. 

                                                           
44 CF. FORTE. Bruno. A essência do Cristianismo. P. 103  
45 Ibid., p.184  
46  DICIONARIO. Conceitos fundamentais do Cristianismo, p. 240 
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Assim se observa que “a fé cristã perde toda a dimensão social, quando ela se põe a 

serviço do culto do “eu”.47 

Portanto a acolhida realizada por Jesus Cristo, ato de fé, de amor pela humanidade, era 

realizada de maneira libertadora, inserindo o outro na sociedade, resgatando a dignidade de 

ser humano, criado a imagem de Deus.  

Assim foi a prática de Jesus ao chamar Zaqueu pelo nome, resgata a identidade daquele 

que era excluído, tido como chefe dos cobradores de impostos.  

A acolhida assim é uma dimensão da fé, pois somente acolho quando acredito que este 

ato que realizo é inerente ao ser cristão, mandamento de amor de Deus.  

 

1.3.1 A humanidade é acolhida pelo criador 

Deus é aquele que acolhe a todos sem acepção das pessoas48, ele acolhe em sua tenda49. 

Exige para isso condições50 e cumpre o rito da hospitalidade, pois ele ungirá a cabeça com 

perfume, preparará uma mesa51 e acompanhará no caminho52, será para o justo o baluarte 

forte que o acolhe e protege.53 

Ao longo dos séculos, Deus falou ao coração do homem para que ele O descubra de 

maneira pedagógica e progressiva. Escolheu para Si, entre todos os povos da terra, um 

pequeno povo, Israel, a fim de estabelecer uma aliança com ele. Através desse povo, todos os 

povos da terra vão aprender que Deus existe e que tem um plano para os homens.54  

                                                           
47 LIBANIO, João Batista. As lógicas da cidade. p. 56  
48 Cf. Dt 10, 17 
49 Cf. Sl 27,5  
50 Cf. Sl 15  
51 Cf. Sl 23 ,5  
52 Cf. Sl 23,4  
53 Cf. Sl 71,3  
54 Cf. CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA 53  
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Para os judeus, Deus é considerado como hóspede divino do templo e será uma graça 

habitar em sua morada55. Caminhar para a casa do senhor, ser acolhido, será uma alegria.56 

Jesus ensinou aos seus discípulos a acolher as pessoas com o olhar do Pai e do Reino. O 

amor e a acolhida estão na essência de toda a ação de Jesus. Jesus revela o Pai, que é amor e 

misericórdia. Por meio da encarnação de Jesus, Deus acolhe a humanidade e faz morada. 

Na tradição vetero-testamentária, o ato de acolher o outro além de ser preceito é um ato 

de fé, o estrangeiro é um memorial vivo, recordando ao povo de Israel que outrora foi 

estrangeiro no Egito, que foi peregrino no deserto e que está na terra de passagem. 

No relato de Abraão, o estrangeiro é o “outro” que remete ao “outro” que é Deus. O 

Deus da fé é o forasteiro, o absolutamente outro que, no entanto está próximo visita o homem 

e revoluciona a sua vida.  

Este Deus se encaminhou em direção ao ser humano por amor, se faz pai e mãe com entranhas de 

misericórdia, é o Deus que vive a “shekinah”57 que arma a tenda no meio do seu povo, e compartilha a 

sua dor e alegria”.58 

Deus Pai não se revelou com um ser isolado, distante, ele se revela na comunhão 

perfeita com Deus Filho e Deus Espírito Santo, relação de amor, paradigma de nossa ação 

pastoral. É desejo do Pai que todos sejam incorporados na dinâmica trinitária deste amor.  

O ato de acolher ao outro perpassa a essência do amor de Deus, ele suscita o ímpeto de 

ir ao encontro do outro. Na perícope de Zaqueu, Deus desejou a conversão daquele homem, 

“Deus deseja da criatura humana a “teshuvá”, palavra hebraica que se traduz por “conversão”, 

mas que significa propriamente “retorno, regresso, volta”. Ele cria na liberdade e aguarda 

como Pai misericordioso o retorno dos seus filhos.59  

                                                           
55 Cf. Sl 84  
56 Cf. Sl 122  
57 Palavra hebraica que significa “habitar” 
58 FORTE, Bruno.  A essência do Cristianismo, p.79  
59 Ibid., p. 79  
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 Capitulo II - Jesus, o Deus homem que acolhe a todos  

2.1 . A encarnação do Filho, expressão máxima do amor e acolhimento do Pai. 

A fé cristã se sustenta na certeza que em Jesus se revela a verdade de Deus, a verdade 

do homem e o sentido da história. Jesus em seu acolhimento, em sua pessoa e nos inequívocos 

acontecimentos históricos que viveu é a transparência humana, histórica e visível de Deus. Ao 

acolher o outro Jesus revelou a vontade de Deus.60 

“O Verbo que se fez carne é o Filho único e eterno de Deus. Feito homem se chamou 

Jesus, Jesus de Nazaré”.61 

A encarnação do Filho é o ápice da revelação de Deus, um desvelar que vela, um vir que rompe 

caminho, um mostrar-se no retrair que atrai. Esta dialética de abertura e de ocultação atinge seu ponto 

culminante na auto comunicação pessoal de Deus no Filho encarnado, a Palavra que se diz nas palavras 

remete ao abissal silêncio de onde procede.62  

Amor que acolhe e se faz hóspede em nossa morada humana.  

No Evangelho o próprio Jesus Cristo se apresenta como hóspede. É convidado pelos 

publicanos e pecadores, pelos quais é acolhido com solicitude. A presença de Jesus é sinal 

vivo do amor de Deus que acolhe a todos, e convida a conversão. Jesus acolhe, e revela o Pai 

para nós. Participa de nossa humanidade, vive a dimensão do amor e partilha, suscita o 

acolhimento no encontro com Zaqueu, onde se oferece como hóspede, e promove a 

conversão, por meio dos elementos do diálogo, partilha refeição e hospitalidade fraterna.  

A hospitalidade cristã, como acolhimento da presença transformadora do outro e como 

aceitação do outro por nós, mesmo sendo nosso inimigo, é sinal de fidelidade ao projeto de 

amor de Deus. 

                                                           
60 MAGGIONI, Bruno. Era verdadeiramente homem, revisitar a figura de Jesus nos Evangelhos p.21 
61 HUMMES, Cardeal Dom Claudio. Sempre discípulos de Cristo. p. 61 
62 FORTE, Bruno. A essência do Cristianismo. p. 49  
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O olhar de Jesus provoca a fé que instaura a conversão. Zaqueu, ao descer da árvore, é 

movido pela fé que acolhe a salvação em sua casa. A sua fé mostrou-se eficaz: não demorou a 

traçar decisões concretas e gestos de benevolência para com o próximo, principalmente com 

os pobres.  Como sabemos a fé que não se concretiza em obras não é autentica, não é credível, 

não é caminho de salvação.63  

O olhar de Jesus desafiou Zaqueu. E não foi um desafio qualquer. Jesus desafiou 

Zaqueu a mudar de vida. Os primeiros gestos de Zaqueu que foram subir na árvore, descer, 

acolher Jesus são coisas relativamente fáceis. Ele foi tocado, como muitos de nós somos e 

sentiu a emoção do chamado. O segundo passo é mais complicado: chamou Jesus de Senhor. 

Ora, chamar alguém de “senhor” equivale a renunciar e até desprezar outros senhores. Zaqueu 

tinha, por certo, muitos senhores, o dinheiro deveria ser um deles. A vaidade dos homens 

ricos, o outro. O exercício do poder, um terceiro. A sensação de superioridade dos espertos, 

mais um. Porém Jesus propõe um novo projeto na vida de Zaqueu.64 

Jesus acolheu, portanto, também os ricos, mas sempre a fim de abrir-lhes o coração e as 

mãos. Fez amizade também com os ricos, homens detentores da cultura e da autoridade, e 

também a eles anunciou o Reino. Jesus nunca julgou a condição deles um instrumento 

privilegiado para o anúncio do Reino, como se uma vez convertidos, eles fossem, exatamente 

por sua posição e sua capacidade de influência, a via mais rápida da difusão da Palavra. Jesus 

jamais considerou o dinheiro, nem aqueles que o possuíam, nem as muitas coisas que o 

dinheiro se podem fazer, uma via positiva a instauração do Reino.65 

O documento conciliar reforça a importância de acolher o próximo. Ele ressalta a 

afirmação de Jesus, que disse que quando acolhemos o outro com solicitude, é ele próprio que 

estamos acolhendo.  

                                                           
63 Cf. FONSECA. Fernandoscj. Disponível www.dehoniamos.org. acesso em 17/07/09 
64 Disponível. www.pucrs.com.br acesso em 19/07/2009 
65 MAGGIONI. Bruno. Era verdadeiramente homem, revisitar a figura de Jesus nos Evangelhos. p. 112 
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“em nossos tempos temos imperiosa obrigação de nos tornamos próximo de qualquer homem, 

indistintamente; se ele se apresenta, devemos servi-lo ativamente, quer seja um velho abandonado por 

todos, ou um operário estrangeiro injustamente desprezado, ou um exilado, ou uma criança nascida de 

união ilegítima sofrendo imerecidamente por uma falta que não cometeu, seja um faminto que interpela a 

nossa consciência recordando a voz do Senhor:” “Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus 

irmãos mais pequeninos a mim é que o fizestes” 66 

O acolhimento é o início de uma relação de abertura. Quem acolhe, o outro com 

solicitude e atenção, expressa a alegria de acolher mais uma pessoa que vem para participar 

na comunidade. A pessoa que é acolhida deve sentir-se feliz porque sua presença é 

importante, suscitará o desejo de colaborar com seus dons na comunidade. 67 

O encontro de Zaqueu e Jesus revela a misericórdia de Deus que quer salvar, resgatar a 

humanidade do pecado e da morte. Jesus não condena as atitudes de Zaqueu verbalmente, 

porém o olhar penetra naquela alma, convertendo o coração, transformando as atitudes 

daquele que era tido como pecador, excluído pela sociedade. A curiosidade que impulsiona 

Zaqueu a querer ver Jesus, se transforma em ato de encontro pessoal, por meio do olhar de 

Jesus, Zaqueu desperta para a conversão, se liberta da iniqüidade.  

Isto retifica uma falsa impressão que se pode ter de outras passagens do evangelho. Não 

é a riqueza em si o que Jesus condena sem apelação, mas o uso iníquo dela. Existe salvação 

também para o rico, Zaqueu é prova disto. Deus pode fazer o milagre de converter e salvar a 

um rico, sem necessariamente reduzi-lo ao estado de pobreza. Uma esperança esta, que Jesus 

não negou jamais e que inclusive alimentou, não desdenhando freqüentar, Ele, o pobre, 

também a casa de alguns ricos e chefes militares. O caso de Zaqueu se apresenta, assim, como 

                                                           
66  VATICANO II, 

Constituição Pastoral Gaudium et espes. nº27
  

67 Cf. OLIVEIRA. PE. Vicente André. Como formar comunidades acolhedoras. p.63  
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o reflexo da conversão evangélica que é sempre e por sua vez conversão a Deus a aos 

irmãos.68 

Jesus acolheu a todos e ensinou as exigências de seu evangelho, não suavizou seu 

discurso diante do poder dominante. Jesus ensinou a prática da justiça que gera a vida e 

promove a fraternidade. Assim, através da acolhida realizada em sua dimensão evangélica o 

cristão é despertado para a compreensão da importância do outro no processo evangelizador.  

Jesus revela o rosto de Deus, seu Pai, fincando suas raízes na fé de Israel e ao mesmo 

tempo superando-a além de todo desejo e anseio: “Deus é amor”. “Nisto se mostrou o amor 

de Deus por nós: Deus enviou ao mundo seu Filho Unigênito para que por Ele tivéssemos a 

vida”.69 

A encarnação do Filho é, portanto a expressão máxima do amor de Deus. No Evangelho 

se constata esta íntima relação de Jesus com o Pai, no momento que ele afirma que quem o vê 

esta vendo o Pai70. Relevante também quando Jesus revela a relação de amor ao chamar Deus 

de pai, paizinho. Jesus ensina seus discípulos a rezar, e inicia a oração do Pai Nosso, 

estendendo a filiação divina a todos.71  

Esta concepção de Deus Pai que é amor suscitou intrigas entre Jesus e as pessoas de sua 

época. Jesus é o centro da revelação, e a partir de sua prática ensina a humanidade a 

compreensão de Deus Pai, acolhedor e amoroso.  

 

 

                                                           
68 Comentário do Pe. Ranieri Cantalamessa, ofmcap. Disponível www.cancaonova.com.br, acesso em 20/07/09  
 
69 FORTE, Bruno. A essência do Cristianismo, p. 78  
70 Cf. Jo 14,9  
71 Cf. Mt 6,7-13 
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2.1.1 A prática da acolhida na visão dos fariseus no Novo Testamento  

Na compreensão bíblica, o pecado é aquilo que impede a realização do projeto de Deus 

com a humanidade. No relato vétero testamentário, se compreendia que se Deus se opõe ao 

pecado logo se opõe ao pecador; assim para destruir o pecado era necessário destruir o 

pecador. Assim se justificava a atitudes dos lideres religiosos de Israel, que se sentiam como 

delegados da vontade de Deus.  

Foi neste contexto histórico Jesus realizou sua missão, diante dos fariseus, saduceus, 

sacerdotes do templo, homens que garantiam a pureza dos homens em nome de Deus.72  

Os fariseus em sua maioria consistiam de comerciantes e trabalhadores manuais. Somente os seus 

chefes eram escribas, seu número foi sempre reduzido, segundo a avaliação de Josefo73, havia no tempo 

de Herodes Magno na Palestina um número redondo de 6000 fariseus diante de uma população de 

500.000 habitantes, eles se reuniam como leigos piedosos em pequenos grupos.74 

O grupo dos fariseus defendia ardorosamente a observância da lei, são mencionados 

freqüentemente no relato dos evangelhos, se opõem a pratica da acolhida realizada por Jesus. 

Eles não acolhiam o povo da terra, ou seja, aqueles que eram denominados ignorantes pelo 

fato de não conhecerem a lei ou por não observar as orientações que eles seguiam.  

 

2.1.2 A dificuldade da acolhida do outro, diante da lei da pureza 

A rígida observação das leis havia se tornado um fator de divisão na sociedade. Os 

fariseus, escrupulosos no respeito às regras, olhavam para os outros como cidadãos de 

segunda classe e os desprezavam como espiritualmente corruptos e inferiores. A proposta de 

Jesus de que Deus acolheria tais pessoas desafiava não somente as noções teológicas como 

                                                           
72 Rui Santiago CST. Disponível http://www.jovensredentoristas.com.br, acesso em 21/07/09  
73 Importante historiador judeu do século I  
74 JEREMIAS. J. Teologia do Novo Testamento p. 222 
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também questões da própria estrutura da sociedade.75 

Esse princípio da integralidade da observância da Lei, não somente em sua letra, mas em seu 

espírito, era caro aos fariseus. Tomando-o extensivo a Israel, levaram muitos judeus do tempo de Jesus a 

um zelo religioso extremo. Este zelo extremo, se não quisesse envolver-se em uma casuística "hipócrita", 

só podia preparar o povo para essa intervenção inaudita de Deus que será o cumprimento perfeito da Lei 

exclusivamente pelo Justo em lugar de todos os pecadores.76 

Os fariseus realizam a acolhida somente a quem tivesse dado sinal de arrependimento e 

feito a devida penitência. Jesus, porém ama o pecador já antes da sua emenda. Diante do 

pecador, o primeiro sentimento de Jesus não é julgar, mas ser cordial, “ele coloca como que 

entre parênteses o juízo e toma sobre si a sorte do pecador”.77        

Assim eram inconcebíveis para os fariseus as atitudes de Jesus.  Na perícope de Zaqueu, 

Jesus é criticado pelo fato de aceitar a hospitalidade de Zaqueu, pois sentar-se a mesa era sinal 

profundo de comunhão; o mesmo sinal que Jesus utiliza para realizar sua comunhão com os 

discípulos, Jesus realiza com os pecadores. A lei da pureza proibia com severidade a 

comunhão de mesa com os pagãos e pecadores, pois tinham a concepção de honrar a Deus se 

separando do pecador. Jesus contradiz esta mentalidade, provoca escândalo na concepção de 

Deus que tinham os fariseus e promove a vida nova aos pecadores.  

O contato com os tidos pecadores, nas refeições tomadas em comum, era proibido com 

rigor pelos fariseus, pois se pensava que conviver com o pecador, era compactuar com o 

pecado. Jesus rompe com esta maneira de pensar (hipócrita) e se justifica, citando um 

provérbio, cuja significação era clara para seus ouvintes. Jesus não compactua com o plano 

legalista, como se com um contato físico, pudesse tornar um homem bom ou mau. Jesus 

subverte, com os rituais desta sociedade preocupada com a pureza legal e se volta para os 

                                                           
75 Cf. DRANE, John org. Enciclopédia da Bíblia. p. 187  
76 CATECISMO da Igreja católica, 579  
77 MAGGIONI, Bruno. Era verdadeiramente homem, revisitar a figura de Jesus nos Evangelhos, p.95 
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excluídos.78 

Jesus acolhe o pecador e, através de suas palavras e atitudes, provoca a conversão. 

Assim foi a experiência de encontro que Jesus instaurou com Zaqueu. O fato de ir comer em 

sua casa não significa que Jesus compactua com o pecado, mas o olhar de Jesus penetra no 

coração daquele homem e resgata dele a essência do amor, sementes de arrependimento e 

esperança; manifestados no projeto de devolver as pessoas o lucro obtido de forma ilícita.  

A acolhida foi o gesto que Jesus realizou nas diversas passagens dos evangelhos, mas 

não foi algo aceito pacificamente principalmente pelo grupo dos fariseus. Jesus diversas vezes 

se dirige a eles com palavras de censura, pois praticam a observância da lei, pagam o dízimo 

de toda planta até mesmo das ervas culinárias, porém exclui o outro. Toda a piedade dos 

fariseus esta reduzida a recompensa e a soberba. Assim se assemelham aos sepulcros, 

brilhante por fora, mas por dentro são só ossadas.79 

Os fariseus acompanhavam de perto as atitudes de Jesus e diversas vezes argumentaram 

com ele, com o objetivo de suscitar dúvidas e contradizer suas palavras, pois estavam 

preocupados com este homem que estava provocando mudanças nas estruturas da época, e 

interferia na posição que os fariseus ocupavam diante da sociedade. 

Os sinais realizados por Jesus não estão aliados a prática da ortodoxia judaica, mas 

pretende superá-la. Assim aceitar as atitudes de Jesus era renunciar a própria ortodoxia. 

Jesus não ignorava as perguntas dos fariseus, respondia com sabedoria e com o intuito 

de ensinar a eles o verdadeiro sentido de Deus. Através de suas atitudes, suscita a mudança de 

paradigmas.80  

                                                           
78Cf. MORIN. Émile. Jesus e as estruturas de seu tempo, p.88  
79 Cf. JEREMIAS. J. Teologia do Novo Testamento, p. 226  
80 A palavra paradigma significa modelo. Exemplo de mudanças de paradigmas é o caso dos suíços no campo da 
relojoaria. Na década de 1960, eles tinham o domínio do mercado relojoeiro, mas uma mudança de paradigma 
arruinou seu êxito. Em suas investigações e experimentações, um suíço inventou um relógio muito simples em 
seu mecanismo e, portanto, muito mais barato, mas ao mesmo tempo mil vezes mais exato. Apresentou sua 
invenção às indústria relojoeira, que a rejeitaram por ser simples demais. O inventor apresentou-a em uma 
convenção internacional e os japoneses compraram a patente, é o relógio quartzo. Em menos de dez anos, estes 
dominaram o mercado, com conseqüente queda dos suíços, que se fecharam diante de um novo paradigma.  
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Na perícope de Zaqueu, os fariseus acompanhavam atentamente a entrada de Jesus em 

Jericó, se escandalizam pelo fato de Jesus falar com Zaqueu que era publicano, pecador 

excluído da sociedade, e ficavam perplexos com a postura de Jesus em ir até a casa de Zaqueu 

e partilhar a refeição. Na visão dos fariseus era inconcebível este procedimento de Jesus, 

acolher e ser acolhido por um pecador.  

Jesus por meio de sua prática provoca a ruptura nos preceitos da lei da pureza e instaura 

o mandamento do amor, onde todos são acolhidos, mesmo os fariseus. Porém a exigência é a 

conversão, mudança de paradigmas, abertura ao outro. A lei que deve reger nossos 

relacionamentos é a lei do amor. Jesus vai ao encontro principalmente dos excluídos para 

apresentar a humanidade o Deus que é Pai e liberta o homem do jugo pesado da lei que separa 

e exclui.  

A relação com o grupo de fariseus não foi somente polêmica. A prática de Jesus 

provoca a transformação em alguns, como podemos observar quando Jesus realiza refeições 

com eles81. A palavra de Jesus suscita duvidas em Nicodemos que era fariseu.82 Assim como 

José de Arimatéia, que era fariseu, discípulo secreto de Jesus, membro do conselho, não 

concorda com a condenação de Jesus e juntamente com Nicodemos providencia o 

sepultamento de Jesus.83       

Jesus realiza a acolhida transformadora com o grupo dos fariseus, pois provoca através 

de suas atitudes e gestos a possibilidade de conversão daquele grupo. As palavras rudes de 

Jesus em alguns trechos são para despertar o rompimento de paradigmas, libertarem da 

cegueira que eles viviam. Em contrapartida alguns fariseus acolhem Jesus, movidos pela 

curiosidade, questionamento e criticas.84  

 

                                                           
81  Cf. Lc 7, 36-37 
82  Cf. Jo 3, 1-7  
83  Cf. Jo19, 38-42 
84  Cf. Lc 11, 37-44  
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2.2. A novidade da acolhida em Jesus Cristo. Acolhe a todos, principalmente pobres, 

pecadores, publicanos.  

A acolhida é necessária para estabelecer relações fraternas entre as pessoas, possibilita a 

abertura ao outro e sua inserção na comunidade cristã. Para ser de fato concreta ela deve ser 

realizada no paradigma das ações de Jesus, que acolheu a todos, principalmente os excluídos. 

No relato do Evangelho de Lucas encontra-se a passagem de Zaqueu, que se converte a partir 

da acolhida que Jesus realizou.  

O relato bíblico apresenta o Deus que se faz próximo, caminha com seu povo. Desde o 

Antigo Testamento Deus se faz tão íntimo do cotidiano do povo que “conhece as suas 

angustias” 85 e chega a ouvir o clamor do povo. Na prática de acolhida realizada por Jesus  

reflete-se o amor de Deus pela humanidade. Jesus através de seus atos se faz próximo, vai ao 

encontro, escuta o clamor do povo, acolhe a todos, promove a vida, cura o mal liberta do 

pecado que escraviza e rompe as relações.  

O acolhimento, que Jesus realizou é novidade para a sociedade de sua época, pois os 

judeus aguardavam a vinda do Messias revestido de poder, e Deus se apresenta a humanidade 

como aquele que acolhe principalmente os excluídos. 

No contexto histórico da Palestina no tempo de Jesus, a lei predominava sobre o ser 

humano, assim quem não cumpria com o preceito da lei era excluído do convívio social. A 

Lei regulava a vida religiosa e moral do judeu, e também governava a ordem social e política 

da nação judaica. Assim se compreende que qualquer sinal de transgressão da lei constituía 

uma ameaça não somente a fé de Israel, como também a própria autoridade religiosa e civil 

responsável pelo estado judaico.86 A pureza e a impureza legal eram meios de discriminação, 

de dominação e também de enriquecimento em favor das autoridades da época.  

Jesus, diante desta realidade suscita através de seus ensinamentos e atitudes o resgate do 

                                                           
85 Cf. Ex 3,7  
86 Cf. FELIX MORACHIO, Como ler os Evangelhos, p. 180  
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ser humano. Jesus acolhe a todos, principalmente o excluído da sociedade, anuncia o reino de 

amor, denuncia a injustiça dos poderosos, provoca a conversão dos pecadores. Por meio das 

parábolas, utilizando elementos conhecidos da cultura daquele povo, Jesus ensina a viver a 

fraternidade.  

 

2.2.1 Jesus acolhe e é acolhido por Zaqueu  

Na época de Jesus havia na sociedade os cobradores de impostos, ou seja, aqueles que a 

nomenclatura judaica chamava de publicanos. No tempo da dominação romana todas as 

províncias pertencentes ao império, eram obrigadas ao pagamento de impostos ao tesouro 

romano. Esse serviço era como que “terceirizado”, ou seja, os romanos confiavam-no a 

pessoas da terra, que, como funcionários públicos” faziam a cobrança e o controle dos 

tributos. Essas pessoas passaram a ser chamadas de publicanos, titulo aplicado não só aos 

cobradores de impostos, mas a todos os funcionários encarregados de um serviço público para 

os romanos.87 

Entre os publicanos estava Zaqueu que no relato do evangelho de Lucas demonstra esta 

necessidade inerente do acolhimento, pois ele era excluído pelo fato de ocupar o cargo de 

chefe dos publicanos e suas atitudes não eram condizentes com a honestidade. Mas a 

curiosidade suscita naquele homem o desejo de ver Jesus. Mesmo pequeno em estatura e atos 

ele sobe na árvore e a acolhida realizada por Jesus provoca a conversão na vida de Zaqueu.  

Muitas vezes o evangelho de Lucas é chamado “evangelho da ternura de Deus”, pelo 

modo como é permanente a proclamação da misericórdia e da bondade de Deus, revelada em 

Jesus, sobretudo em relação aos pagãos e pecadores, aqueles que eram, segundo os ditames 

dos responsáveis religiosos, os esquecidos e marginalizados do amor de Deus, inacessível 

                                                           
87 Disponível. www.cursos.ead.pucr.com.br acesso em 01/08/2009 
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para eles.88 

No exercício de sua função, Zaqueu se desviou do projeto de Deus, pois praticava atos 

ilícitos. Devido à cobrança de impostos ser realizada de maneira livre, pois não havia 

repartições, os publicanos que cobravam impostos traziam seu material no lombo de um 

burro, estacionavam em determinados lugares, abriam sua banca e começavam a cobrança. 

Tal banca era conhecida com o nome grego “telônio”, daí chamarem-se os cobradores de 

“telonai.” 89   

Alguns cobradores praticavam a desonestidade e a corrupção gerando o acumulo ilícito 

de bens, pois não existiam tabelas ou códigos tributários. Eles cobravam impostos 

aleatoriamente, dando uma parte aos romanos e ficando, segundo afirmam os historiadores da 

época, com a maior parte para si, como comissão. Se o contribuinte fosse rico ou inimigo dos 

“telonai,” ele podia ser visitado e taxado semanalmente.90 Porém os olhos de Zaqueu se 

libertam da cegueira do pecado, o olhar misericordioso de Jesus, provoca a conversão na vida 

daquele homem tido pecador público. 

 

A)  A iniciativa de Zaqueu sobe na árvore  

Quando Jesus estava entrando em Jericó uma grande multidão o acompanhava devido à 

curiosidade gerada pelos milagres que ele realizava.  Zaqueu era um no meio da 

multidão, desejava conhecer Jesus, sua atitude de subir no sicômoro demonstra a 

abertura para o conhecimento. Jesus estava no meio da multidão, porém observa, olha 

para Zaqueu e provoca o diálogo, fala que naquele dia teria que ser hospedado em sua 

casa.  

                                                           
88 SANTIAGO Rui. Jesus no Evangelho de Lucas. Disponível www.jovensredentoristas.com.br ,acesso 07/09/09 
89 Ibdi  
90 Ibid.  
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A árvore em que Zaqueu sobe para ver Jesus é um sicômoro, é uma árvore grande, 

procedente do Egito, é da família da figueira, seu tronco é uma madeira dura e 

incorruptível, sendo que no Egito era utilizada para o ataúde das múmias. Suas raízes 

são resistentes, suas folhas em formato de coração, e seus frutos abundantes, se parecem 

figos pequenos.  

 Jesus que está à porta de Jerusalém vai ao encontro de outra árvore, a árvore da Cruz, 

para assumir os pecados de toda a humanidade. Zaqueu, assim, quebra o orgulho, 

expondo-se ao ridículo. Revestido de humildade, pode receber em casa a salvação 

merecida por quem se deixou crucificar na segunda árvore.91 

 

B) A dignidade de Zaqueu é restaurada, fica de pé diante de Jesus  

Jesus se faz hóspede na casa de Zaqueu, senta-se a mesa para comerem juntos, promove 

a intimidade, o acolhimento, superando as limitações do pecado que distanciava Zaqueu 

da dignidade e convivência fraterna com os irmãos. Mesmo diante das críticas da 

multidão, Jesus não se detém, ensina a humanidade que a salvação é para todos, sem 

distinção. A graça daquele encontro imprevisível foi tal que mudou completamente a 

vida de Zaqueu: “Eis- confessou a Jesus- que darei a metade de meus bens aos pobres e, 

se defraudei a alguém, lhe restituirei quatro vezes mais”. De novo o evangelho nos diz 

que o amor, partindo de Deus e atuando através do coração do homem, é a força que 

renova o mundo.92  

Jesus freqüentemente partilha a refeição com um pecador, pois a cada refeição o judeu 

louvava a Deus, e todo aquele que participava da refeição participava também da 

benção de Deus e se punha em comunhão com a divindade. Comer com alguém, 

portanto era aceitá-lo diante de Deus, esquecer seu passado e abrir-lhe novo horizonte 

                                                           
91 PORTUGAL. Pe. Wagner.Disponível  www.entreredes.org.br acesso em 14/06/2009 
92 PAPA BENTO XVI. Congregagazione per I’Evangelizzazione dei Popoli.disponível www.fides.org.br    
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de vida.93  

Jesus se comunica com Zaqueu, inicia o diálogo, se oferece como hóspede em sua casa, 

a acolhida de Jesus não é exercida somente após Zaqueu se converter, Jesus acolhe o 

pecador e suscita a conversão.  

Jesus utiliza a comunicação não verbal, se expressa através de diversos elementos, entre 

eles o olhar. A antropologia judaica atribui ao rosto, com suas múltiplas expressões, 

uma importância excepcional. Ele consegue expressar a atitude do homem na sua 

totalidade. O semblante transmite as emoções e nesta dinâmica, os olhos desempenham 

o papel mais importante.94 

Zaqueu desce depressa da árvore, mostrando a pressa daquele que se coloca em 

prontidão. Recebe Jesus com alegria, pois se sente acolhido, com a alegria da 

possibilidade de conversão. Lucas reforça a palavra “de pé”, pois a partir da acolhida 

realizada Zaqueu esta de pé, ou seja, sua dignidade estava sendo resgatada. Jesus realiza 

a acolhida e permanece na casa de Zaqueu, se faz hóspede morada de Zaqueu. O hoje da 

salvação aconteceu na vida de Zaqueu, através do encontro com Jesus.  

Os pés nos assentam no chão, é o contato do ser humano com a terra, é à base de nossa 

estatura. Jesus, ao acolher Zaqueu liberta-o da escravidão. Ele fica de pé diante de 

Jesus. Esta posição resgata a dignidade do ser humano. É esta posição que assume 

principalmente quem serve de mediador entre Deus e o homem.95 

 

 

                                                           
93 MORACHO FELIX. Como ler os Evangelhos. p. 184  
94 Cf. BOSCIONE Franco. A comunicação não verbal nos Evangelhos, 53  
95 CF. Ibid., nº 44 
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C) A conversão de Zaqueu, por meio da acolhida de Jesus  

Ao chegar a Jericó com seus discípulos, Jesus liberta um homem da cegueira. Caminha 

cercado pela multidão de pessoas que o acompanhava motivada pela curiosidade de ver 

Jesus, pois sua fama percorria a região. Jesus dirige o olhar para o alto, em cima daquela 

árvore estava um homem que mesmo olhando para Jesus estava cego diante dos atos 

ilícitos que praticava, pois não era honesto na cobrança dos impostos.  

Zaqueu é um dos poucos ricos que como Nicodemos e José de Arimatéia são 

convertidos por Jesus. A conversão de Zaqueu, que se desencadeia por sua curiosidade 

em ver o profeta e pela acolhida que encontra nele, não foi um puro sentimentalismo 

nem um vago desejo de ser bom. Sua conversão não fica nas palavras ou nos remorsos 

de consciência: mexe com seu bolso. A quem ele defraudou devolverá quatro vezes 

mais do que lhes tirou. E a metade do que lhe restar entregará aos pobres. É uma 

conversão bem concreta. E até “exagerada”: Zaqueu vai aplicar a si mesmo – como 

“penitência” por suas trapaças – a lei romana, que ordenava restituir quatro vezes mais 

do que foi roubado, e não a lei judaica, que era muito menos severa. Prescindirá 

também da norma judaica que proibia dedicar mais de 1/5 da própria fortuna aos 

pobres: ele dará a metade. 

O gesto de acolher o próximo, realizado por Jesus, era novidade para as pessoas daquela 

época, o paradigma vigente era determinado pelas leis que regiam a sociedade. Jesus 

apresenta o Deus que vem em encontro de seu povo, se compadece com a humanidade, 

principalmente aquelas pessoas que eram excluídas do convívio social. 

 

D) Jesus entra na casa de Zaqueu, local de acolhimento e evangelização 

Lucas desenvolve o tema da multidão, utilizando sempre como símbolo da 

superficialidade no encontro com Jesus, que só se conhece em intimidade de coração. 
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Esta temática esta presente em todo o evangelho, também no relato de Zaqueu, a 

multidão era impedimento para Zaqueu ver Jesus que passava. Só quando “correu a 

frente” e subiu no sicômoro, criou a possibilidade para ser visto por Jesus que lhe disse 

que queria ficar em sua casa.96 

A acolhida cristã ultrapassa a dimensão quantitativa e insere o outro na dinâmica da 

comunidade. Comunidade que pode ser comparada com a casa “oikia” e as relações 

humanas que existem dentro dela, a família97. No Antigo Testamento o termo casa foi 

utilizado para designar o santuário98. É utilizado também para expressar a unidade da 

nação, estirpe ou família, usam-se locuções que indicam sua procedência de um único 

antepassado como a “a casa de Israel” 99 ou a “casa de Jacó” 100 para designar o povo 

judeu ou “a casa de Davi” para a estirpe real de Davi101. No Evangelho de João, a 

expressão de Jesus “no lar de meu Pai há moradas para muitos”, pode ser explicada 

como a família de meu Pai esta aberta para todos.   

Zaqueu acolhe Jesus em sua casa, Jesus penetra no interior da morada de Zaqueu, no 

íntimo de seu coração, rompe com o pecado, provoca a conversão. Zaqueu abre as 

portas de sua casa a Jesus, com a alegria da acolhida.  

Esta é mais uma expressão-chave para conhecermos o rosto de Jesus no evangelho de 

Lucas. O evangelista Marcos utilizava o “tocar” para expressar a experiência da 

proximidade com Jesus naqueles que o procuravam com fé, Lucas coloca Jesus a entrar 

na “casa” deles. A expressão “entrar na casa” neste evangelho, está sempre associada a 

uma profunda transformação dentro da casa: a sogra de Pedro, o chamamento de Levi, o 

perdão da prostituta e a lição do fariseu, a reanimação da filha de Jairo, a imprecação 

                                                           
96 SANTIAGO, Rui CST. Disponível www.jovensredentoritas.com/formação , acesso em 17/07/2009 
97 MATEOS JUAN, CAMACHO FERNANDO. Evangelho, figuras e símbolos, p.31 
98 Cf. Jo 28,17-19 
99 Cf. Ex 16,31 
100 Cf. Lc. 1,33   
101 MATEOS JUAN, CAMACHO FERNANDO. Evangelho, figuras e símbolos, p.31 



 45

mais forte aos fariseus e doutores da lei, a cura de um hidrópico a conversão de Zaqueu 

a experiência pascal dos discípulos de Emaús. 102  

O documento conclusivo da 5ª Conferência do Episcopado da America Latina e do 

Caribe retoma o conceito “casa”, comparando com a Igreja que é “casa e escola de 

comunhão”, “onde os discípulos compartilham a mesma fé, esperança e amor a serviço 

da missão evangelizadora”.103 

Diante do conceito “casa” compreendemos a necessidade do acolhimento das pessoas, 

pois todos somos membros da comunidade cristã. Nesta compreensão, o apóstolo Paulo 

compara a Igreja ao Corpo místico de Cristo, onde todos os membros são necessários 

para o bom funcionamento de um só corpo que é a Igreja cuja cabeça é Jesus Cristo104.  

Na sociedade hodierna, é necessário resgatar a pastoral da casa, a Igreja doméstica. Do 

contrário perderemos o sentido comunitário da Igreja e seremos apenas templo.105 

 

2.2.2- Em Jesus a salvação é para todos  

Jesus olha a realidade do povo de sua época e sente compaixão, por meio do amor 

rompe com a barreira dos preconceitos, acolhe a todos principalmente aqueles que estavam à 

margem da sociedade, e eram excluídos pelo sistema e pelas leis opressoras.   

A prática da acolhida que Jesus realizou provoca a conversão dos destinatários. Em 

diversas passagens do Novo Testamento constatamos esta afirmação. No encontro com 

Zaqueu, Jesus embora sendo acusado pelas pessoas que não tinham compreensão daquele ato, 

não se intimida, realiza a sua missão e olha para Zaqueu, suscita a sua transformação. Zaqueu 

por meio da acolhida de Jesus rompe com projetos relevantes e promove a justiça por meio de 

                                                           
102 SANTIAGO, Rui cssr. Disponível www.jovensredentoristas.com/formação , acesso 17/07/2009 
103 Cf. CELAM Documento de Aparecida, nº 158 
104 1cor. 12,12-27  
105 KAEFER, José Ademar. Estratégias e metodologia pastoral de Paulo nas grandes cidades do seu tempo: 

inspirações para a Evangelização hoje. Revista Vida Pastoral, São Paulo, N. 270, p.22, 2009.  
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sua decisão de devolver o dinheiro que desviou das pessoas através da cobrança dos impostos.  

Jesus saiu ao encontro de pessoas em situações muito diferentes: homens e mulheres, 

pobres e ricos, judeus e estrangeiros, justos e pecadores... Convida a segui-lo. Hoje, continua 

convidando a encontrar n’Ele o amor do Pai. Por isso mesmo, o discípulo missionário há de 

ser um homem ou uma mulher que torna visível o amor misericordioso do Pai, especialmente 

para com os pobres e pecadores.106  

A acolhida realizada por Jesus é o ato de ir ao encontro do próximo, o outro que se 

encontra em situação de pecado e de cegueira, pessoas que caminham com fardos pesados do 

sistema político, econômico e religioso da época. Jesus não se intimida diante dos obstáculos 

da missão, a coragem do anúncio permeou sua caminhada.  

Jesus estava entrando na cidade de Jericó que era considerada uma cidade importante 

por ser lugar de passagem das caranavas comerciais que atravessavam o deserto. Diante disso 

nesta cidade estava localizado um escritório para a cobrança de impostos, cujo responsável 

era Zaqueu.  Os impostos cobrados em Jericó iam para as arcas romanas, devido ao fato da 

cidade se situar na Judéia, província administrada por Roma, diferente dos impostos que o 

publicano Mateus cobrava em Cafarnaum que eram direcionados para o Rei Herodes.  

 De fato, Deus falou a humanidade pela boca de seu Filho Jesus, “a quem fez herdeiro de todas as 

coisas e pelo qual também criou o universo” (Hb 1,2). Jesus assumiu e realizou o desígnio que a Palavra 

de Deus contém. Suas ações são sinais da ação de Deus. “Ele mesmo é a “Palavra de Deus feita carne” e, 

por isso, ele tem palavra de vida eterna” para nos comunicar. 107 

Jesus ensina que por meio da acolhida fraterna do outro, existe a possibilidade da 

transformação de atitudes. Para isso é necessário a relação mútua, como aconteceu no 

episódio de Zaqueu, pois Jesus acolhe o publicano e ele permite ser acolhido.  

                                                           
106 Cf. CELAM. V Conferência Geral do Episcopado Latino Americano e do Caribe, nº147  
107 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. 10º Plano de Pastoral  2009-2012, p. 47  
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Jesus utiliza vários elementos da linguagem, transmite a mensagem através do olhar, do 

gesto de tocar, falar, andar, e escutar. Jesus utiliza o método de ensinar por meio das 

parábolas, pois se insere na realidade do povo, e a partir daí desperta o interesse do povo. Esta 

atitude de integração supõe simplicidade e humildade.  

Jesus realiza seu ministério sob a ação do Espírito Santo, por meio de suas palavras ele 

anuncia a Boa Nova e denuncia tudo o que se opõe ao projeto de vida. Jesus ensina com 

autoridade, que é um serviço para os irmãos e irmãs. Jesus se faz entender pelos seus 

interlocutores, e através de sua acolhida reconstrói a historia da humanidade. 

Jesus Cristo é o Pastor bom da Igreja; por isso, a vida cristã é a experiência do encontro e 

seguimento de Jesus Cristo: olhar para ele, deixar-se conduzir por ele, obedecer-lhe, esperar nele a vida 

eterna de cada dia. Mas Cristo que ser também o Pastor bom de toda a comunidade humana, que ele quer 

encontrar, reunir e conduzir com seu amor. Sua missão de bom Pastor continua na Igreja até o fim dos 

tempos; por isso ela deve ter o olhar e a atitude pastoral de Cristo diante de todas as situações vividas pela 

comunidade humana, especialmente diante das necessidades, sofrimento e angustias das “ovelhas” do 

rebanho do Senhor. 108 

O acolhimento é um ato de abertura para o outro, rompe o egoísmo, liberta o ser 

humano do individualismo e oferece a oportunidade de relação, de amizade, de anúncio do 

Evangelho. O processo exige transformação, que por vezes é doloroso. Assim temos o 

paradigma das atitudes de Jesus Cristo: como seu ato de acolher o próximo incomodou as 

pessoas de sua época, pois era inconcebível na mentalidade daquelas pessoas o que Jesus 

realizava, as pessoas se escandalizavam, algumas entendiam a mudança e se libertavam, 

outras, porém permaneceram em suas cegueiras.   

O fato de Jesus querer se hospedar na casa de Zaqueu provoca comentários na multidão, 

que não compreende, pois Zaqueu era tido como pecador. Jesus ensina que a salvação é para 

                                                           
108  Ibid., p. 50 
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todos independente da classe social a que se pertencia. O que importava para Jesus era o ser 

humano e sua abertura ao amor de Deus.  

Em um mundo fragmentado, dividido, excludente e não solidário, marcado pelo 

individualismo exacerbado, é necessária  uma espiritualidade de comunhão que nos conduza a 

viver e a dar testemunho autêntico de fraternidade e solidariedade; que nos capacite a rejeitar 

com decisão “as tentações egoístas que sempre nos insidiam e geram competição, arrivismo, 

suspeitas, ciúmes”, e que nos faça  assumir com coragem e fortaleza nossa responsabilidade 

comum na tarefa de “fazer da Igreja a casa e a escola de comunhão”.109 

Diante da novidade da acolhida que Jesus realizou seus discípulos por vezes não 

compreenderam. Porém Jesus não desanima na missão, pois é solidário com seu povo, 

entende que a conversão é um processo, exige paciência e determinação.  

É necessário, portanto que a ação pastoral seja exercida em consonância com a prática 

de Jesus,  e a acolhida seja realizada como inserção do outro no projeto de Deus.  

 

2.3. Jesus acolhe os que não eram acolhidos  

Jesus por meio do acolhimento apresentou à humanidade o comportamento de Deus 

diante do homem. A partir da linguagem de Jesus, Deus se revela o Pai que acolhe, ama e tem 

compaixão pelo seu povo.  

Diante da exigência da lei, muitas pessoas eram excluídas do convívio social. Jesus 

acolhe exatamente estas pessoas, que ao se sentirem acolhidas e amadas, se transformam e se 

libertam da opressão do pecado. Diante de preceitos religiosos e culturais, havia pessoas que 

eram excluídas pelo motivo de pertencer ao povo da Samaria: as mulheres, as crianças, o 

                                                           
109 Cf. JOÃO PAULO II. Carta apostólica Novo Milênio Ineunte . Nº43   
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povo da terra entre outros. Nestas situações, a prática da acolhida de Jesus rompe com o 

sistema de opressão, suscita duvidas e espanto naqueles que excluem.  

Jesus também disse palavras duras quando se encontrou com justos presos a sua justiça, 

mas sempre para lhes oferecer a possibilidade de transformar sua justiça num dom e não mais 

num ressarcimento, “sua obediência em alegria e não mais num dever árduo, e sua fadiga em 

solidariedade e não mais numa razão de distinção”.110 

A ação de Jesus, suas palavras e atitudes foram escola de vida dos seus discípulos e 

discípulas, principalmente dos doze que conviveram diretamente com o mestre. Os próprios 

seguidores de Jesus, diversas vezes não compreenderam a acolhida que Jesus realizava, 

alguns tinham a concepção do paradigma vigente na época em torno da expectativa da vinda 

do Messias.       

A atitude acolhedora de Jesus causa espanto no próprio excluído, como a samaritana 

que Jesus encontra no poço de Sicar.111 Jesus teria muitos motivos de se afastar daquela 

mulher, seja pelo fato dela ser da Samaria, pois os judeus não conviviam pacificamente com 

os samaritanos, seja pelo fato de coabitar com um homem que não era seu marido ou 

simplesmente ser mulher, pois na sociedade da época não convinha a um mestre conversar 

com uma mulher. O espanto da mulher é por se sentir acolhida; naquele encontro ela 

encontrou o próprio amor de Deus. A emoção é tão grande que ela esquece até mesmo o 

cântaro com que iria retirar a água do poço.  

 

2.3.1 Jesus acolhe os imorais 

Na sociedade da época havia mulheres que eram duplamente excluídas, primeiro pelo 

fato de ser mulher e segundo pela situação de prostituição. Jesus foi convidado para comer na 

                                                           
110 Cf. MAGGIONI, Bruno.  Era verdadeiramente homem, revisitar a figura de Jesus nos Evangelhos p. 93 
111 Cf.Jo 4,5-26 
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casa de um fariseu, uma mulher que era conhecida como pecadora também entra na casa, 

senta-se aos pés de Jesus, cobre-os de perfume e derrama lágrimas comovidas.  

O fariseu olha a mulher com o olhar de discriminação, observa aquele gesto com juízo 

preconcebido. O fariseu estava cego, inserido em um sistema excludente, não vê o que Jesus 

enxerga. Jesus sabe que aquela mulher era pecadora, mas entende que o fato de saber não o 

impede de compreender, que aquele gesto realizado pela mulher expressa o amor. Livre de 

preconceitos, Jesus pode acolher o gesto na sua singularidade e, por isso, a mulher na sua 

autenticidade, não só capaz de muitos pecados, mas também de muito amor.112 

O olhar do fariseu não é de acolhimento, não liberta a mulher do pecado, ao contrário a 

escraviza em seu passado, porém o olhar de Jesus desperta naquela mulher a possibilidade de 

libertação, de iniciar uma vida nova.  

Os fariseus e escribas também levaram a Jesus uma mulher surpreendida em 

adultério.113 Jesus observa aquela atitude; a mulher, porém não fala não se defende e nem 

solicita o perdão; os escribas falam por ela, com palavras de acusação. Jesus surpreende a 

todos que acusavam a mulher ao dizer que quem naquele momento não tivesse pecado 

poderia atirar a primeira pedra. Os presentes foram se dispersando, restando somente a mulher 

e Jesus.  Jesus suscita a reflexão na vida daquela mulher, acolhe e diferente dos escribas e 

fariseus, sabe que o perdão é possível para ela, assim como para os outros.  

Jesus foi convidado a realizar a refeição em casa de Levi que era publicano. Os fariseus 

e os escribas murmuravam, pois para eles era inconcebível Jesus se alimentar com os 

publicanos e pecadores114. Jesus afirma que sua missão consiste em chamar os pecadores, e 

afirma que são os doentes que necessitam de médico. 

                                                           
112 Cf.MAGGIONI, Bruno. Era verdadeiramente homem, revisitar a figura de Jesus nos Evangelhos, p.86 
113 Cf.Jo 8,2-11 
114 Cf. Mc 2,15-17  
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Jesus afirma que as prostitutas e os publicanos vão preceder os anciãos e os sacerdotes 

de sua época115. Eles questionam Jesus, queriam saber com que autoridade Jesus realizava 

suas obras. Jesus conta uma parábola e afirma que João Batista veio preparar o povo no 

caminho da justiça e conversão e eles não creram nele, porém os publicanos e as prostitutas 

acolheram o projeto de Deus, se abriram a graça da conversão.  

O que Jesus condena nos fariseus é a confiança em si mesmo, o considerar-se santo para Deus 

pelas próprias forças, mas sem uma pitada de misericórdia para com seus irmãos a quem despreza.116 

Jesus foi a misericórdia e a compaixão em pessoa; foi uma transparência divina, o rosto 

misericordioso do Pai. Ele é o Bom Pastor que busca a ovelha perdida e não descansa até 

encontrá-la. E, ao encontrá-la, enche-se de felicidade.117 Nele, a ovelha ferida, cansada e 

oprimida pode encontrar segurança e descanso, como ele mesmo prometeu:“ Vinde a mim 

todos vós que estais cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso”.118   

 

2.3.2 Os pagãos e samaritanos são acolhidos por Jesus  

Jesus entrava na cidade de Cafarnaum que significa vila da abundância, campo de 

consolação. Ela representa a Igreja que se havia de formar dos gentios, a qual está plena de 

abundância espiritual, conforme aquelas palavras do Salmo 52: "Fique minha alma bem cheia 

de ti como de um manjar abundante e suculento". E entre as aflições do mundo, consola-se 

com os bens do Céu, segundo as palavras do salmo 93: "Quando se multiplicam as angústias 

no meu coração, as tuas consolações deleitam a minha alma".  

Jesus vai ao encontro da casa do centurião que era pagão, não tinha ouvido a pregação 

de Jesus Cristo e nem visto a cura do leproso, mas, tendo sabido dela, acreditou mais do que 

                                                           
115 Cf. Mt 21,31-32 
116 RETAMALES, Santiago Silva. Discípulo de Jesus e discipulado segundo a obra de São Lucas, p. 80.  
117 Cf. Lc 15,4-7 
 
118 Cf.FUENTES Salvador Fuentes. Espiritualidade Pastoral. p 86 
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aqueles que presenciaram então a figura que representa a futura conversão dos gentios, aquele 

que não conhecia a Lei e nem os profetas, nem mesmo havia visto os milagres.119 

O centurião não se sente digno de acolher Jesus em sua casa, mas envia seus amigos ao 

encontro de Jesus e suplica a cura de seu servo. Demonstra a preocupação e o cuidado que 

tinha em relação ao empregado doente. O centurião acreditou em Jesus ao afirmar que bastava 

uma palavra proferida por ele para que o doente fosse curado. Jesus admira a fé daquele 

homem.  

Assim como admiramos a fé do Centurião, porque acreditou que o servo poderia ser 

curado pelo Senhor, também admiramos sua humildade enquanto se considera indigno de que 

o Senhor entre em sua casa, como está dito: "Senhor, eu não sou digno de que entres na minha 

casa” 120. Considerando-se como indigno, apareceu como digno, não de que entrasse o Senhor 

em sua casa, mas em seu coração. E não teria dito isto com tanta fé e humildade se não tivesse 

já em seu coração Aquele de quem temia que entrasse em sua casa, pois não constituiria uma 

grande felicidade se Nosso Senhor Jesus Cristo entrasse em sua casa e não em seu peito.121 

Os samaritanos eram provenientes da Samaria, que era uma província situada entre a 

Galiléia e ao norte e a Judéia ao sul.  Os judeus consideram aquele povo impuro, pois entre 

eles se originou um ódio mútuo, devido no ano 107 a.c, o judeu João Hircano se apoderou de 

Siquém, capital da Samaria, e destrói o templo do Garizim. Herodes o Grande o restaura no 

ano 30 a.c e se casa com uma samaritana. No ano 06 da era cristã, os samaritanos profanaram 

o templo de Jerusalém, depositando nele, de noite, ossos humanos, exatamente no dia da 

Páscoa. Para os judeus, o fato de pisar num túmulo, já tornava a pessoa impura, a partir daí se 

                                                           
119 Disponível    www.catolicismo.com.br, acesso em 28/06/2009 
120 Cf. Mt 8,5-13  
121 Ibid.  
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criou uma hostilidade implacável. Assim era inconcebível para os judeus o fato de Jesus 

acolher os samaritanos.122  

Os judeus sabiam que têm que amar o próximo, todavia não consideravam o samaritano 

seu próximo.  

Jesus suscita a reflexão, quando fala da parábola do samaritano123. O personagem é um 

homem sem identificação, anônimo, sem indicação de pátria, caído na estrada, e um 

samaritano. Jesus ensina quem é o próximo, a relação com o próximo. O termo grego 

(plesíon) corresponde a um hebraico, que significa vizinho, ou amigo, é conceito de relação 

recíproca, que inclui dois correlativos, um considera e trata o outro como próximo, amigo.124  

Por meio desta parábola do bom samaritano, Jesus provoca a reflexão sobre acolher o 

próximo e aborda intrinsecamente a tensão que existia na época, entre o culto e a ajuda ao 

próximo.   

Na perícope do encontro com a Samaritana, Jesus por meio da acolhida, rompe com o 

legalismo da época. Jesus ao pedir água aquela mulher, suscita a solidariedade, pois estava 

cansado da caminhada. A água é assim elemento escasso, precioso, sinal de acolhida e 

hospitalidade. Jesus voltará a ter sede na cruz, mas ali os seus, pela ultima vez, lhe negarão 

acolhida.125 

A acolhida e o diálogo de Jesus suscitam na mulher samaritana, a alegria e o ímpeto de 

anunciar Jesus, assim abandona o cântaro que era sua conexão com o poço. A palavra que 

designa cântaro é a mesma usada no episodio de Cana para designar as talhas.126 Como lá 

                                                           
122Cf. MORACHO, Felix.  Como ler os Evangelhos, para entender o que Jesus fazia e dizia. p. 117  
123 Cf. Lc 10, 25-37  
 
124Cf. BIBLIA do Peregrino, p. 231  
125 Cf. MATEOS, Juan; BARRETO Juan. O Evangelho de São João. p.222 
 
126 CF. Ibdi., p.233 
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representavam a Lei, também o cântaro é a imagem da Lei que a mulher toma do poço para 

buscar a vida nela. Esta água não lhe matava a sede.  

Jesus em primeiro lugar ofereceu a água viva; somente depois de ter despertado o anseio é que 

denunciou suas maldades a Samaria. Primeiro expõe a qualidade do seu dom, e em seguida aponta os 

obstáculos para recebê-lo. Começa com o positivo, sua denúncia não deixa ninguém desamparado. Não 

pede ruptura que lance no vazio, mas abre uma porta convidando a passar da morte para a vida.127 

 

2.3.3 Jesus acolhe e cura os leprosos e possessos  

Na sociedade da época de Jesus, quem apresentasse sinais de lepra devia se apresentar 

ao sacerdote. Ao comprovar a lepra a pessoa era excluída da sociedade e da comunidade, pois 

não podia participar do culto e devia repetir continuamente que era impuro.  

Jesus ao entrar em um povoado entre a Samaria e a Galiléia128, se deparou com dez 

pessoas leprosas que suplicam a sua misericórdia, Jesus ordena-lhes que vão se apresentar ao 

sacerdote. E enquanto caminhavam eles ficaram curados. Porém, somente um deles retorna 

para agradecer a Jesus.129 Retornou somente um samaritano, Jesus ao acolher os leprosos os 

cura do mal físico da lepra, porém sua acolhida penetra na alma do samaritano ao qual Jesus 

não somente cura o corpo, mas provoca a conversão de sua vida.  

O gesto de acolhida que Jesus realizou foi direcionado para os dez leprosos, porém 

somente um retornou para agradecer e reconhecer o gesto de Jesus. Assim o acolhimento 

necessita abertura recíproca. 

Além disso, aqui Jesus, como em outras circunstâncias, pronuncia a expressão: “A tua 

fé te salvou”. É a fé que salva o homem, restabelecendo-o na sua relação profunda com Deus, 

consigo mesmo e com os outros; e a fé se exprime no reconhecimento, na gratidão.  

                                                           
127 Ibdi., p. 233 
128Cf. Lc 17,11-12 
129 Lc 17,11-19 
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No cumprimento das leis e prescrições mosaicas, os leprosos que encontram Jesus e 

param à distância, sentem-se impuros, fora da convivência humana; quem os toca também 

ficará impuro. O Senhor cura-os e manifesta-lhes a sua vontade salvífica com as palavras e 

com dois sinais muito consistentes: estende as mãos e toca-os. Cristo não aceita somente 

aproximar-se dos leprosos, mas estende a sua mão, recebe-os e toca-os. Jesus identifica-se 

com o leproso, torna-se completamente solidário com eles. Destrói a impureza e a 

marginalização deles, manifesta a sua plena solidariedade com eles.130 

Jesus acolhe os que não eram acolhidos em diferentes situações. Ele orientava que as 

pessoas curadas para não divulgarem o ocorrido. 

Hoje poderíamos traduzir esta lepra por outros males que afastam a nossa vida de seu 

real sentido. O homem jamais será feliz vivendo no individualismo. Somos criados para a 

vida comunitária e solidária. Há muitos leprosos em todas as camadas sociais que vivem na 

competição do materialismo. 131 

Jesus em seu ministério acolheu com solicitude as pessoas que estavam possessas pelo 

inimigo. Em Cafarnaum ele pregava em um dia de sábado na sinagoga132 e as pessoas 

estavam admiradas com seu ensinamento, porém um homem estava com espírito impuro, 

preso nas angústias, separado da comunidade. Jesus com autoridade ordena e o homem é 

libertado.  

A acolhida liberta e rompe as barreiras do individualismo, instaura vida, insere a pessoa 

na dinâmica da comunidade. 

 

                                                           
130 BARRAGAN Cardeal Javier Lozano. Aspectos pastorais da cura das doenças infecciosas.  
disponível . www.vatican.va acesso 30/06/2009 
131 GIRIBONE frei. A experiência com Jesus nos liberta dos males interiores e exteriores. Disponível  
www.obramissionarias.org.br acesso em 30/06/2009 
 
132 Mc, 1-21 
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2.3.4 Mulheres, crianças e doentes são acolhidos por Jesus  

A condição da mulher na época de Jesus era de submissão e exclusão.  Entre outras 

situações, não eram admitidas o estudo das escrituras.  Jesus acolhe várias mulheres em 

diversas situações de dupla exclusão, pelo fato de serem mulheres e por vezes prostitutas.  

Jesus acolhe com misericórdia as mulheres, principalmente aquelas que estavam 

excluídas da sociedade.  

O Evangelista Lucas diz que varias mulheres acompanhavam Jesus e seus discípulos, 

colaborando na missão.133 As mulheres seguiam a Jesus pelo fato de terem sido acolhidas pelo 

mestre. Elas seguiam e serviam, revelando-se verdadeiras discípulas.  

As mulheres são acolhidas no projeto de Deus, rompendo com os preceitos de exclusão 

da época. A presença de mulheres na cruz é marcante, pois são elas que ligarão o 

acontecimento da cruz ao acontecimento da ressurreição.134 

São as mulheres que permanecem junto à cruz, olham para Jesus crucificado, com o 

olhar de tristeza, e a perseverança de estarem de pé,135 aquelas que acolhidas por Jesus, 

transformaram suas vidas. Várias mulheres observavam de longe a morte de Jesus136.  

Na ressurreição de Jesus, as mulheres olham a pedra do sepulcro removida, com o 

mesmo olhar com que se abriram à acolhida realizada por Jesus. Elas anunciam a 

ressurreição, acolhem a missão de proclamar que aquele que as acolheu está vivo, 

ressuscitou.137 

 Jesus ao acolher as mulheres, pretendeu romper com preceitos discriminatórios de 

exclusão vigentes na época. Muitas mulheres foram acolhidas e outras além de acolhidas 

                                                           
133 Cf. Lc 8,2-3  
134 Cf. MAGGIONI Bruno. Era verdadeiramente homem, revistar a figura de Jesus nos Evangelhos, p.89  
135 Cf. Jo 19,25 
136 Cf. Mt 27,55-56 
137 Cf. Mt 28,1-10 
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libertadas do pecado, e se tornaram discípulas, seguidoras de Jesus.  

Jesus é acolhido na casa de Marta e Maria, é hospedado na casa delas enquanto estava a 

caminho de Jerusalém. Marta assume a característica feminina, vigente na mentalidade da 

época. Muito atarefada ela preparava a mesa. Maria assume, pelo contrário um papel tido 

como masculino, ou seja, escuta, distrai o hóspede, torna-se discípulo. Algo novo para a 

sociedade da época.138 

Jesus cura uma mulher que sofria de hemorragia.139 Ela toca as vestes de Jesus, para ser 

curada, porém sem querer ser notada, pois era excluída da sociedade, considerada impura. 

Jesus quer de fato que aquele ato se torne público ao perguntar quem havia tocado as suas 

vestes, pois a lei proclamava impuro todo aquele que tocasse em uma pessoa impura. Jesus, 

portanto quer afirmar que não se tornou impuro pelo fato da mulher com hemorragia o tocar. 

Jesus acolhe aquela mulher e olha para ela enquanto pessoa doente e com fé e não através do 

esquema cultural e religioso da época.  

O encontro com Jesus é o encontro com uma novidade que surpreende. É a maravilhosa 

descoberta do pecador que encontra um perdão imprevisto. É a surpreendente descoberta do justo que 

encontra um Deus que o conduz além das angustias e das diferenças para introduzi-lo no horizonte amplo 

da bondade gratuita, uma bondade não só recebida, mas correspondida. A Boa Noticia para o pecador, 

como para o justo é a alegria de ser gratuitamente amado e gratuitamente amar.140 

Jesus caminhava, acolhendo com misericórdia e compaixão os doentes. Grande 

multidão acorria a ele, levando os doentes e sofredores de todo o gênero, provenientes de 

vários lugares.  

Jesus realizou a cura diversas vezes, em sua totalidade e com acréscimo. Como 

constatamos no encontro de Jesus com a sogra de Pedro141, além de recuperar a saúde, ela 

                                                           
138 Cf. MAGGIONI Bruno. Era verdadeiramente homem, revistar a figura de Jesus nos Evangelhos, p88 
139 Mc 5,25-34 
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141 Cf. Mt 8,14-15  
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levanta, se põe de pé, e começa a servir. A cura proporciona além da cura física, a 

transformação de vida.  

Um leproso se aproxima de Jesus, era doente e excluído, considerado impuro142. Inicia-

se o diálogo, e o doente pede para ser purificado e não curado. Jesus realiza a cura, tocando 

naquele homem que diante da sociedade não poderia ser tocado. O leproso não recebe 

somente a saúde, mas a libertação e a amizade de Jesus. Jesus acolhe, olha a situação de 

miséria, toca com suas mãos, sente compaixão e cura.  

Na cura realizada com os dois cegos143, Jesus estabelece o diálogo, sinal de acolhida e 

amizade, quer realizar a cura e suscitar a fé, romper com a cegueira. Jesus cura o paralitico144, 

não questiona o motivo pelo qual aquele homem era deficiente, mas promove a cura em sua 

integridade, pois liberta os seus pecados. A prática da acolhida que Jesus realizou, promove o 

diálogo, o doente tem possibilidade de falar, restaura a dignidade do excluído, o insere 

novamente no convívio social.  

A multidão que conduz os doentes para Jesus acolher e curar, provavelmente é a mesma 

a qual Jesus anunciou as bem- aventuranças. Jesus não oferece somente a cura, mas pronuncia 

uma promessa: felizes os que choram, porque eles serão consolados145. Jesus não diz que 

agora não haverá mais sofrimento , nem as muitas coisas que o provoca, promete pelo 

contrário, a certeza de um futuro mundo novo. E isso coloca o sofrimento, que a partir de 

agora se vive, sob uma luz totalmente diversa. Se este mundo fosse o único horizonte dado ao 

ser humano, então nenhum sentido verdadeiro seria possível pelo sofrimento.146 Num mundo 
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143 Cf. Mt 27,31  
144 Cf. Mt 9,1-8 
145 Cf. Mt 5,1  
146 MAGGIONI, Bruno. Era verdadeiramente homem, revistar a figura de Jesus nos Evangelhos, p98 
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fechado o sofrimento não tem saída. “Haveria somente desespero, a rebelião ou resignação. É 

na esperança que o sofrimento pode ter sentido”.147  

Jesus se preocupou com o sofrimento do ser humano, amou os enfermos, se envolveu na 

difícil situação, compartilhou do sofrimento do próximo. 

Curar doentes e expulsar demônios são expressões bíblicas que significam: praticar a solidariedade 

e lutar contra todo tipo de mal que oprime. Para isso, não é preciso nenhuma tenda de milagre ou casa de 

benção. A palavra “milagre” refere-se a algo que desperta admiração e gratidão. Uma comunidade 

acolhedora e misericordiosa realiza verdadeiros milagres.148 

O sábado era dia sagrado segundo os preceitos da lei de Moisés. Jesus encontra um 

homem doente na sinagoga149, olha para ele e o cura da enfermidade. Jesus resgata a 

importância do ser humano, ensina a verdadeira observância do sábado.150          

Jesus acolheu igualmente as crianças151, que como as mulheres não tinham relevância 

na sociedade vigente, não eram inseridas nas estatísticas. Jesus não só acolhe, mas ensina que 

quem não receber o Reino de Deus como uma criança não entrará nele.152  

De maneira especial, Jesus começa a valorizar as crianças. Na época de Jesus, uma 

criança não contava, era uma pessoa de segunda categoria. As crianças não podiam participar 

da vida em sociedade, logo, não freqüentavam nem o templo nem as sinagogas. Para Jesus, as 

crianças simbolizam o que há de mais fraco e desprezado numa sociedade. Fazendo sua opção 

pelos pobres, Jesus abençoa, acolhe, toca e chama as crianças. Valorizando sua fraqueza, as 

crianças são, para Jesus, exemplo de entrega e de confiança em Deus.  

                                                           
147 Ibdi., p.98  
148 MOSCONI, Luis. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. p.115  
149 Cf. Mt 12,9-14 
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Na sociedade hodierna, vemos com dor a situação de pobreza e de violência que as crianças são 

vitimas como o abuso sexual, trabalho infantil, crianças de rua, crianças portadoras de HIV, órfãos e 

crianças enganadas e expostas a pornografia forçada, tanto virtual quanto real.153  

O documento de Aparecida apresenta como uma das propostas aos discípulos e 

missionários, se inspirarem na atitude de Jesus para com as crianças, de respeito e acolhida 

como os prediletos do Reino.154 

 

2.3.5. Jesus acolhe os publicanos 

Jesus conta uma parábola, na qual dois homens estão rezando, um é fariseu e outro 

publicano155. O fariseu em sua oração se considera um justo diante de Deus e julga que o 

publicano não cumpre os preceitos da lei igual a ele. O publicano, porém se mantinha a 

distancia, não se sentia digno de estar próximo no templo, e clamava a Deus a piedade, se 

reconhece pecador. Jesus ensina que o publicano retornou para casa justificado e o fariseu 

não. A oração humilde e sincera do publicano foi acolhida por Deus. A realização da acolhida 

exige também o despojamento e a humilde de instaurar relação de abertura com o próximo, 

rompe as atitudes de egoísmo e egocentrismo.  

Jesus anuncia o Reino para todos! Não exclui ninguém. Mas o anuncia a partir dos 

excluídos. A sua opção é clara, seu apelo também: não é possível ser amigo de Jesus e 

continuar apoiando um sistema que marginaliza tanta gente. E aos que querem segui-lo ele 

manda escolher: Ou Deus, ou o dinheiro! Servir aos dois não dá!156 .Vai, vende tudo que tens, 

dá aos pobres. Depois, vem e segue-me.157 
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Zaqueu também era publicano e foi acolhido por Jesus. A salvação entrou na casa 

daquele homem dito como pecador.  

 

 2.3.6 Jesus acolhe os pobres e o povo da terra 

A acolhida que Jesus mostra para com os pobres e excluídos não é vinculada a 

ideologias ou a uma analise sociológica, mas no profundo amor de Deus que acolhe a todos 

sem distinção e que por meio da acolhida proporciona a possibilidade de conversão e 

promoção humana. Deus é pelo pobre e excluído, para defendê-los.  

O pobre é aquele que está a margem da sociedade, excluído do convívio da 

comunidade, faminto de justiça e esperança. Jesus ao realizar o encontro com os pobres 

suscita a esperança da libertação do sistema opressor vigente.  

Para o povo pobre e trabalhador era difícil ou praticamente impossível seguir as leis da 

pureza exigida, assim os pobres eram excluídos como gente ignorante e maldita.158 

A própria vida de Jesus foi itinerante e pobre, ele conhece as dificuldades do pobre. Ao 

acolhê-lo assume suas angústias, compartilha as incertezas do caminho.  

No antigo Israel o clã era a grande família, a comunidade reunida, que era a base da 

convivência social. No clã as pessoas se sentiam protegidas e seguras, e tinham a garantia da 

posse da terra, a tradição preservada e a defesa da identidade. O povo encarnava o amor a 

Deus e ao próximo. No clã prevalecia a lei do Goêl, ou seja, no caso de alguém da família 

correr o perigo de perder sua terra ou ser escravizado159 o parente mais próximo ou o irmão 

mais velho, chamado Goêl, procurava impedir a desintegração do clã.  
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No tempo de Jesus, com a política instaurada pelo governo de Herodes Antipas, o clã 

não realizava mais o seu objetivo. Devido a vários fatores entre eles, a obrigação de pagar 

impostos, tributos, dízimos, tanto ao governo como a templo, o aumento do desemprego e o 

empobrecido assustador e o com medo da impossibilidade de sanar as dividas, suscita assim a 

mentalidade individualista que provém da cultura helenista, todos estes fatores contribuíam 

para as famílias se fecharem dentro de si mesmas para suprir suas necessidades.  

Com a desintegração do clã, em caso de doenças, pragas entre outros, as famílias 

ficavam desprotegidas, sem o goêl. A família deixa de ser um local de acolhimento e partilha, 

pois a segurança dos pobres era o clã, a comunidade, que diante deste sistema não mais 

existia.  

Esta situação transparece nas parábolas de Jesus, quando ele fala sobre o patrão que 

reside longe e deixa os bens com o caseiro 160, quando o dono da terra se apropria dos bens de 

seus empregados e exige deles mais do que podem 161, o clima de violência entre os 

empregados162. Jesus reflete sobre a violência das estradas pelo motivo dos assaltos163, 

riqueza que ofende os pobres. 

O discípulo de Jesus Cristo, portanto se define como um ser que ama. O Evangelho 

reflete esta intrínseca relação entre Jesus e os pobres, como se observa na passagem sobre o 

juízo final164 a sentença no ultimo dia será servir ou negar-se a servir a Cristo e aos pequenos, 

aos mais pobres, e a atitude de servir ao irmão se realiza no mundo, com base nas quais a 

humanidade no fim de sua peregrinação será julgada pelo amor que dedicou ao outro. A razão 

suprema da ação é a relação que Jesus faz de sua pessoa com o fraco e o pobre, é necessário 
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servir Jesus nos irmãos, e é necessário resgatar a prática de Jesus. Neste sentido se amplia o 

sentido do acolhimento, para acolher e servir aos irmãos, principalmente os excluídos.   

A preferência de Jesus pelos pobres foi uma escolha teológica, assim uma comunidade que não 

exercer a mesma escolha de Jesus será uma comunidade cristã que, antes de revelar a face evangélica de 

Deus, a esconde. Pecado teológico, não simplesmente incoerência moral.165 

O documento de Aparecida, afirma que a Igreja contemporânea na América Latina e do 

Caribe assume o compromisso da opção preferencial pelos pobres. O Santo Padre nos recorda 

que a Igreja é convocada a ser “advogada da justiça e defensora dos pobres”, diante das 

“intoleráveis desigualdades sociais e econômicas”, que clamam aos céus.166 

Na sociedade atual, o discípulo missionário é convocado a contemplar o rosto de Jesus, 

no semblante de sofrimento de nossos irmãos.167 Jesus viveu uma vida pobre, junto com os 

pobres de sua época. Jesus acolheu e proporcionou o resgate da dignidade humana.  

 

2.3.7 Jesus anuncia o Reino de Deus, tempo de graça e acolhimento fraterno.  

 Jesus viveu em uma época de conflitos de ordem religiosa, política e social, em um país 

dividido, havia pessoas sendo explorados pelo sistema injusto, membros da classe alta 

comprometidos com o sistema romano na exploração do povo e poderosos ricos que não se 

importavam com a pobreza das pessoas. A religião oficial era ambígua e opressora, exercida 

em torno do templo.  

Por outro lado havia piedade, peregrinações, e práticas seculares, exercidas também 

pelos pobres. A espera da vinda do Messias era algo pertinente na época, vários grupos 

                                                           
165 MAGGIONI. Bruno. Era verdadeiramente homem, revisitar a figura de Jesus nos Evangelhos. p.109  
166 CELAM, Documento de Aparecida, N º 395  
167 Cf. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 10º Plano de Pastoral, nº 84  
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aguardavam a vinda daquele que iria libertar o povo da opressão, principalmente pelo viés 

político.  

Diante de tanto conflito, Jesus anunciou que o Reino de Deus foi inaugurado. Esta 

afirmação provocou conflito, pois para o grupo dos essênios o reino de Deus seria instaurado 

quando todos fossem purificados, na compreensão dos fariseus quando as pessoas vivessem 

de acordo correto com a observância das leis168·. Para Jesus o Reino já estava iniciando o 

“Kairos”169 de Deus. Na convivência itinerante durante três anos de sua vida pública, Jesus 

revela por meio de sua prática o inicio do Reino de Deus e a possibilidade da humanidade 

viver esta realidade, mas para que de fato o reino anunciado seja concretizado, Jesus anuncia 

que é também necessário mudar certas atitudes e paradigmas.  

A acolhida é um dos elementos que promove a amizade e vínculos fraternos entre as 

pessoas, proporciona a abertura ao próximo, e a partir daí suscita a possibilidade de viver a 

fraternidade, justiça, amor e outros elementos que Jesus ensinou e que são atos fundantes da 

implantação do Reino de Deus.  

Jesus ensina que o Reino vai acontecendo de acordo com a mudança de atitudes, tanto 

de ordem econômica, política, religiosa e pessoal.  Jesus enfatiza que o poder do reino é se 

colocar a serviço do irmão, lavando os pés uns dos outros170.  

A acolhida fraterna entre irmãos pressupõe a aproximação dos sinais da instauração do 

Reino de Deus.  

 

                                                           
168 Cf. MESTERS.Carlos Frei.o.com. A prática evangelizadora de Jesus revelada nos Evangelhos. disponível 
www.igrejadocarmo.com.br , acesso em 31/01/2010 
169 Kairos , palavra grega que significa momento certo, não reflete o passado, nem antecede o futuro, é o melhor 
instante no presente, ele representa o tempo não absoluto, continuo ou linear, ao contrário  do que propõe a 
concepção newtoniana refletida no tempo cronológico, socialmente estabelecido.  
 
170 Cf. Jo 13, 12-15  
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Capitulo III- A ação pastoral pela ótica da acolhida  

3.1 A prática da acolhida nas primeiras comunidades cristãs    

As comunidades cristãs se multiplicaram nos países do Mediterrâneo após a 

constituição da comunidade de Jerusalém, pois entre elas havia características em comum, 

como a vida em comunidade, a fraternidade, seus membros se consideravam irmãos, viviam a 

Koinonia, partiam o pão, se reuniam em torno da mesa, pois como irmãos entre si se 

reconheciam filhos do mesmo Pai, partilhava a Palavra, os discípulos de Jesus depositam sua 

esperança no reinando de Deus, vida de oração e amor une estas comunidades. Os desafios 

dos membros convertidos de outras culturas como os preceitos do mundo judaico foram às 

interferências que a comunidade enfrentou, assim como a imposição do império romano que 

rejeitava os seguidores de Jesus Cristo.  

A comunidade cristã primitiva acolhia a toda classe de convertidos, principalmente os 

pobres.171 

A prática da acolhida era exercida como ato de fé nas primeiras comunidades cristãs. A 

unidade da comunidade primitiva já possuía uma identidade que era diferente da realidade 

sócio-cultural romana e dos demais grupos religiosos judaicos.  

Os membros que participavam destas comunidades eram reconhecidos pelo amor que os 

congregava, pela fraternidade e isso chamava a atenção até mesmo dos pagãos. A acolhida era 

realizada a todas as  classe, preferencialmente os pobres.172 

A comunidade adotou a estrutura doméstica e fraternal, pois as celebrações eram 

realizadas nas casas, local de acolhida e fraternidade. O referencial era o anúncio de Jesus 

                                                           
171 DICIONÁRIO de conceitos fundamentais do Cristianismo p.109  
172 Ibid., p.109  
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Cristo, pois todos os membros destas comunidades eram seguidores do Mestre e procuravam 

viver o seu ensinamento.173  

O motivo principal que suscitou nos corações humanos o desejo sincero de seguir Jesus 

Cristo, não veio somente através de discursos convincentes, mas sim do testemunho de amor 

entre os apóstolos, o modo como viviam nas primeiras comunidades cristãs.  

Cada um dos discípulos de Jesus Cristo trazia consigo a experiência de fé e acolhida 

realizada pelo mestre, como podemos observar: “Já não vos chamo de servos, mas amigos, 

porque o servo não sabe o que o senhor faz; mas vós chamo de amigos, porque tudo o que 

ouvi de meu Pai vós dei a conhecer”.174          

O percurso, porém não foi tão pacífico, o confronto cultural de judeus convertidos e a 

cultura grega dificultaram a convivência. Os judeus convertidos traziam consigo a 

observância da lei e suscitou a duvida ao acolher os gregos. O fato da comunhão de mesa era 

dado que gerou polêmica, pois era inadmissível pela cultura judaica comer juntos com outros 

povos que não eram praticavam a circuncisão e não observavam a lei de Moisés 

A acolhida recíproca dos convertidos ao cristianismo, em consonância com  a prática de 

Jesus deveria ser de maneira pacífica, porém os paradigmas herdados geravam dificuldades na 

convivência dos primeiros cristãos.  

Este choque ou conflito cultural foi um desafio para os primeiros cristãos. Para resolvê-

lo não havia palavra de Jesus, pois o mestre não havia deixado nada escrito, porém a memória 

de Jesus, o resgate de seu ensinamento colaborou com a solução dos problemas provocados 

por este choque cultural.175 

                                                           
173 Cf. Ibid., p.109  
174 Cf. João 15,15  
175 CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL, Viver e anunciar a palavra, as primeiras comunidades, 
p.37 
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O documento de Aparecida enfatiza a conversão pastoral como meio eficaz para a ação 

evangelizadora, e sugere como paradigma as primeiras comunidades cristãs.176 

 

3.1.1 Jesus paradigma no discipulado do cristão 

Os primeiros cristãos celebravam nas casas, assim consideravam a comunidade como 

sua casa. Nela encontrava sua raiz, a sua identidade. Igreja da casa é um conceito amplo que 

não se confunde com a casa ou família. Na casa se reuniam varias pessoas de diferentes 

lugares, o que as unia era a fé em Jesus. Atualmente esta se recuperando em nossa prática 

eclesial o conceito casa, como escola de comunhão. 

O responsável principal pela implantação das Igrejas da casa foi Paulo, que contribui na 

propagação do cristianismo primitivo, como um projeto universalista. O universalismo supõe 

ruptura com toda a identidade étnica, pois para se tornar cristão, não é preciso tornar-se, antes, 

judeu. Não se trata simplesmente de aceitar os judeus que se aproximam da comunidade, mas 

sim ir positivamente aos pagãos, anunciando Jesus como Filho de Deus, acolhendo e 

convidando para se reunirem em comunidades cristãs.177 

Também a recuperação da vida de Zaqueu começa por um convite de Jesus: “Hoje devo 

estar em tua casa” 178. E se completa pela constatação: “Hoje a salvação entrou nesta casa”. 

Ao redor das reuniões nas casas as primeiras comunidades se estabeleceram. Acolhiam 

as pessoas, principalmente os excluídos, promoviam a vida em oração e partilha, mesmo 

diante da dificuldade de diferentes culturas, a presença viva de Jesus através do sacramento da 

Eucaristia e a força do Espírito Santo animaram as comunidades, que resistiram aos desafios.  

                                                           
176 Cf. CELAM, Documento de Aparecida,  n º 369  
177 CF. ALMEIDA, Antônio José. Paróquia, comunidades e pastoral urbana, p.28 
178Cf. Lc 19,5  
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A influência da cultura helenística refletiu na organização das primeiras comunidades, a 

Igreja doméstica correspondia a estrutura Greco-romana de Oikos ( domus), enquanto também 

a reunião de diversos  chefes de família tinha sua estrutura, o collegium, e os termos paroikia, 

dioikeses e episkopos , provêm da organização das cidades helenísticas.179  

Paulo evangelizou neste contexto histórico, na civilização urbana. As cidades eram 

pólos da convivência humana, centros importantes de comunicação. Paulo impulsiona um 

cristianismo helenista, porque as cidades eram o grande instrumento de difusão da cultura 

helenística Ele se dirige a população grega, que usava a língua franca das cidades, estava 

convencido que as Igrejas urbanas irradiariam o Evangelho em seu circulo de influência.180 

Ao acolher o próximo que desejava ingressar na comunidade, os primeiros cristãos 

ensinavam sobre a vida de Jesus, ofereciam a conversão para a admissão aos sacramentos da 

iniciação cristã.  

Na Igreja nascente varias dúvidas permeavam o pensamento dos primeiros cristãos, a 

própria prática de Jesus era difícil de compreender. Era necessário o romper com antigos 

paradigmas para se abrir a prática do acolhimento que Jesus ensinou.  

Assim a Igreja nasce na comunhão instaurada por Jesus Cristo, a comunhão que suscita 

em seus membros incorporados a Cristo pelo sacramento do batismo, a vida em fraternidade e 

comunidade, se acolhendo mutuamente.  

As primeiras comunidades cristãs viviam a acolhida como manifestação do amor aos 

irmãos. Para não descuidar do atendimento e acolhimento surgiu a ordem dos diáconos181. 

                                                           
179Cf. CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL, Viver e anunciar a palavra, as primeiras 

comunidades, p. 199 
 
180 Cf.ALMEIDA, Antônio Jose. Paróquia, comunidades e pastoral urbana. p. 29   
181 Cf. At 6,3-7  
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Forma-se o grupo das viúvas que se dedicavam a ação caritativa e a oração e para pertencer a 

este grupo era necessário exercer a hospitalidade.182 

São freqüentes os textos que falam da acolhida nas primeiras comunidades. A Igreja de 

Jerusalém recebe Paulo e Barnabé183, acolhe com alegria Paulo184, Apolo é recomendado aos 

irmãos da Acaia pelos de Éfeso185. Paulo recomenda Febe, diaconisa de Cencréia, aos 

romanos 186 

Na carta aos Hebreus, exorta-se à prática da acolhida em visão da fé, pois “graças a ela 

alguns hospedaram sem sabê-lo anjos”. Quando Paulo pede aos romanos que sua caridade 

seja sem fingimento enumera como uma das manifestações deste amor a prática da acolhida e 

hospitalidade.187 No sentido profundo de visibilizar o amor urge-os uma acolhida mutua e não 

de qualquer modo, mas como Jesus Cristo acolheu a eles.188 

Pedro recomenda a acolhida e hospitalidade como expressão do amor verdadeiro e 

pondo a serviço uns dos outros189.   

O discípulo de Jesus define-se como um ser que ama. No evangelho amar é sinônimo de 

acolhida e serviço.  O Papa João Paulo II insiste na idéia de fazer da “Igreja a escola e a casa 

de comunhão”.190 Esta orientação supõe a interação entre fé e vida191 como uma das maneiras 

de testemunhar o amor de Cristo em nossas vidas. “Acolher o outro é também dar testemunho 

de comunhão”.192 

                                                           
182 Cf. 1Tm 5,10  
183 Cf. At 15,4  
184 Cf. At 21,17 
185 Cf. At 18, 27  
186 Cf. Rm 16,1-2  
187 Cf. Rm 12,13  
188 Cf  Rm 15,7  
189 Cf. 1Pd 4,9  
190 JOÃO PAULO II, NMI  nº  43  
191 Cf. CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Doc. 61, N º 97  
192 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Ser Igreja Missionária na cidade de São Paulo, p.49-9º Plano de Pastoral. 
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Nas casas os primeiros cristãos, celebravam a Eucaristia, rezavam e acolhiam uns aos 

outros, tendo como paradigma os ensinamentos de Jesus.  

 

3.2 Os cristãos diante da realidade da metrópole  

A cidade apresenta diversas realidades e desafios para o relacionamento fraterno do ser 

humano. Desde sua origem a cidade esta relacionada com o comércio, “simboliza a grande 

obra do ser humano, revelando sua verdadeira natureza social”.193 

Na cidade se encontram e se distanciam os diversos rostos da sociedade. A multidão é 

dinâmica, heterogênea, pobres e ricos se encontram se olham e não se vêem, diante da 

dinâmica do sistema econômico. O capitalismo divide as camadas sociais, o ser humano se 

divide.  

Na cidade se concentram os grandes centros financeiros, ela atrai pela ilusão da 

possibilidade de conquista financeira e ascensão social. Na incerteza de concretizar seus 

sonhos, pessoas oriundas de vários estados se aglomeram na cidade. Na cidade tudo parece 

possível.  

Na cidade devido à pluralidade de experiências e de expressões culturais, se 

multiplicam as possibilidades de escolha do individuo, construindo a seu gosto sua própria 

identidade. “A aceleração de mudanças contribui também para deixar as pessoas estressadas e 

desnorteadas”.194 

Na cidade a violência é explorada pelos meios de comunicação. O sensacionalismo 

diante dos fatos diários propaga a onda do medo e insegurança. A violência silenciosa nem 

sempre aparece na mídia, violência da opressão pelo sistema que exclui, do preconceito 

camuflado, anciãos e menores abandonados, entre outros.  

                                                           
193 LIBANIO, João Batista. As lógicas da cidade, o impacto sobre a fé e sob o impacto da fé. p 27  
 
194 CNBB. Diretrizes gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2008- 2010 Doc. 87 nº21 
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Na cidade, ricos e pobres, ora residem próximos, contrastando os luxuosos condomínios 

com as favelas, ora se distanciam em bairros privativos. A cidade oferece a liberdade e o 

anonimato.  

O documento de Aparecida afirma que nas cidades convivem diferentes categorias 

sociais, tais como as elites econômicas, sociais e políticas, a classe média com seus diferentes 

níveis, e a grande multidão dos pobres. Nela coexistem binômios que a desafiam 

cotidianamente: tradição- modernidade; globalidade- particularidade; inclusão- exclusão; 

personalização- despersonalização; linguagem secular-linguagem religiosa; homogeneidade-

pluralidade; cultura urbana-pluriculturalismo.195  

O subjetivismo é constante, cada pessoa com sua verdade. As relações pessoais se 

contradizem na realidade da cidade, por vezes as pessoas são anônimas na multidão, se 

isolam, por vezes são solitárias diante da multidão, anseiam estabelecer vínculos, daí surgem 

às diferentes comunidades e centros urbanos.  

A realidade da cidade dificulta a prática da acolhida mutua entre as pessoas. Por vezes a 

acolhida é reduzida como estratégia nas empresas, visando agregar mais clientes e aumentar 

os lucros financeiros.  

“A cidade moderna policêntrica reage negativamente aos centralismos religiosos”. Cada 

cristão se considera um centro irradiador de fé dentro de determinada autonomia. 196 É a perda 

das referências eclesiais, crise diante do pensamento relativista pós moderno.  

No âmbito religioso é presente a oferta de inúmeras denominações religiosas, células 

que se multiplicam rapidamente. Oferecem inúmeras soluções para os problemas atuais, como 

a depressão, crise financeira, desemprego, dividas, entre outros. São utilizados vários 

elementos para agregar os fiéis, entre eles à acolhida.  

                                                           
195 CELAM, Documento de Aparecida, nº 512  
196 Cf.LIBANIO. João Batista. As lógicas da cidade, o impacto sobre a fé e sob o impacto da fé. p 56  
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As experiências religiosas de comunidades e movimentos religiosos se multiplicam, 

“unidos ao redor de uma causa, de um carisma, de um líder, sobretudo de uma acolhida 

recíproca, cheia de calor humano, que atrai e une os grupos”.197  

A Igreja está situada nesta realidade da cidade. Antes, no ambiente rural a paróquia 

estava localizada no centro, participava ativamente da vida do povo, favorecia o clericalismo, 

a presença do padre e do bispo era de suma importância.  A realidade urbana insere a paróquia 

na dinâmica da cidade, onde ela é considerada mais um centro dentro dos diversos centros. A 

figura do padre e do bispo, por vezes se passa despercebida no meio da multidão. Diante do 

subjetivismo, a fé tende-se a individualizar-se de tal maneira que cada pessoa se torna sua 

instância válida de fé.198 

Neste sentido a proposta de Aparecida é transformar as paróquias em “comunidades de 

comunidades”, com a proposta da Igreja próxima, “Igreja da casa”, das primeiras comunidades cristãs, 

devidamente relida nas circunstancias atuais, tem a chance de dar um validíssimo elemento estruturante a 

paróquia e um impulso inigualável a sua renovação pastoral e transformação missionária.199 

A ação pastoral por vezes reflete o dinamismo da realidade da cidade. O ativismo, a 

preocupação com o tempo cronológico, a competição, entre outros, interferem na plena 

realização dos trabalhos pastorais. Diante desta realidade os membros das pastorais sentem-se 

fadigados, muitos reclamam do acumulo de atividades. A acolhida é realizada limitando-se a 

pratica da distribuição de folhetos de missas e lembretes. A violência na cidade conduz ao 

medo de se aproximar do outro.  

Assim surge a pastoral urbana, que não é mais uma pastoral é sim o sentido de 

evangelizar na cidade. Este sentido deve estar impregnado em todas as pastorais. Evangelizar 

na dinâmica da cidade. Os grandes obstáculos da pastoral urbana são o medo e a falta de 

                                                           
197 CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2008-2010 nº22 
198 Cf.LIBANIO. João Batista. As lógicas da cidade, o impacto sobre a fé e sob o impacto da fé. p 65 
199 ALMEIDA, Antônio Jose. Paróquia, comunidades e pastoral urbana. p. 235  
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abertura ao novo. Percebem-se atitudes de medo em relação a pastoral urbana, “tendências a 

se fechar nos métodos antigos e a tomar atitude de defesa diante da nova cultura”200, com 

sentimento de angústia diante das grandes dificuldades das cidades. 

A partir da reflexão do documento de Aparecida, é sugerido que dinamize a pastoral da 

acolhida aos que chegam à cidade e habitam nela, passando de um passivo esperar a um ativo 

buscar e chegar aos que estão longe, com novas estratégias tais como visitas ás casas, uso dos 

novos meios de comunicação social e constante proximidade ao que constitui para cada 

pessoa e sua cotidianidade.201 

Diante da realidade das megalópoles, se encontra o ser humano, frágil, sedento do 

encontro com o outro. Assim surgem as associações, grupos, torcidas organizadas, entre 

outros, com diferentes denominações e objetivos, que proporcionam o encontro e relação com 

o outro. “Para manter vivos seus sonhos e viabilizar seus projetos, a população urbana 

percebe que organizar-se em associações é condição de sobrevivência de um grupo e de sua 

ação”.202   

“A cidade assim tem uma lógica própria, e a Igreja inserida nesta realidade necessita de 

encontrar seus interlocutores, seus espaços e momentos adequados”203, para evangelizar, 

acolher o próximo tendo como paradigma os gestos de Jesus Cristo, que acolheu a todos.  

O tratamento que a pessoa recebe da comunidade eclesial, deveria mostrar algo do amor de Deus 

para cada um de seus filhos. Daí, por exemplo, a importância da acolhida, que de fato esta se tornando 

uma preocupação efetiva e positiva em muitas comunidades.204  

No encontro com Zaqueu, Jesus atravessava a cidade de Jericó. Zaqueu morava na 

cidade, que tem uma história longuíssima que cobre milhares de anos, a primeira cidade foi 

                                                           
200 CELAM. Documento de Aparecida nº 513 
201 Cf. ALMEIDA, Antônio Jose. Paróquia, comunidade e pastoral urbana. p 173  
202 CNBB. Projeto de ação missionária permanente – PAMP, p.19  
203 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 10º Plano de Pastoral, 2009-2012 p.33 
204 CERIS, (org). Desafios do catolicismo na cidade. p. 263 



 74

construída já em 8.000 A.c, embora haja indícios de assentamento humano há quase dois mil 

anos antes disso205, o que torna Jericó a cidade continuamente habitada mais antiga do 

mundo.  

Jesus diante da multidão se dirige a Zaqueu e dirige para ele o olhar impregnado de 

amor e inicia o diálogo, sem preconceitos, revela o amor do Pai, por meio da acolhida, 

promove a conversão na vida de Zaqueu. A acolhida é um gesto de amor, e para ser realizado 

plenamente, necessita da pessoa que acolhe um encontro íntimo com Deus, um encontro que 

se realiza em comunhão, então aprende a ver o outro já não somente com meus olhos e 

sentimentos, mas segundo a perspectiva de Jesus Cristo.  

“Enxergar com o olhar de Cristo é oferecer ao outro muito mais que as coisas 

externamente necessárias, posso dar-lhe o olhar de amor que ele precisa”.206 

Na atualidade os cristãos enfrentam o desafio de acolher o próximo na cidade. A prática 

de Jesus nos mostra sua preocupação de anunciar o Reino de Deus as pessoas e não apenas as 

multidões. Recorde-se aqui a atenção à samaritana, a Zaqueu e Nicodemos, entre outras 

pessoas. Para elas anunciou particularmente a Palavra de vida.207  

“Esta atitude de Jesus nos impele a anunciar pessoalmente a Palavra de Deus ao doente, 

ao encarcerado, ao sofredor, ao jovem, ao homem, à mulher, à criança”.208 

Portanto mesmo diante das dificuldades pertinentes, avançam na Igreja diversos 

projetos de evangelização e acolhida, no âmbito social se multiplicam as instituições que 

acolhem desde as crianças até os idosos e diversas pastorais realizam trabalhos que visam a 

inclusão do próximo principalmente os pobres e excluídos. Porém é necessário resgatar a 

                                                           
205 Cf.DRANE, John (org). Enciclopédia da Bíblia, p. 268 
206 BENTO XVI.  Carta Encíclica Deus é amor, 18  
207  Cf. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. 10º Plano de Pastoral p.79  
208 Cf. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. 10º Plano de Pastoral, p. 79  
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missão, pois mesmo diante dos esforços, por diversos fatores muitas pessoas ainda não são 

acolhidas adequadamente nas paróquias. 

 

3.2.1 A acolhida diante das novas tecnologias   

As novas tecnologias trazem consigo nova metodologia em acolher o próximo. 

Atualmente o encontro pessoal está sendo substituído pela comunicação virtual. Em frações 

de segundos é realizado o contato com pessoas oriundas de diversos lugares, até mesmo dos 

lugares mais longínquos.  

A cultura virtual ameaça por entre parênteses as presenças vivas e comunitárias. Da solidão do eu, 

a pessoa roda seu giroscópio em todas as direções, captando as mais diversas mensagens, criando infinitas 

relações. Muitas têm a consistência da bolha de sabão.209 

No universo das novas tecnologias se estabelece encontro com o outro utilizando os 

diferentes sinais, se acolhe pelas mensagens enviadas seja por meio dos telefones celulares, 

via email, entre outros recursos. Varias comunidades surgem no espaço virtual, por meio da 

presença do ser humano solitário em frente da máquina, por vezes ocultando a própria 

realidade de sua identidade, ou em busca de estabelecer relações seguras, diante da 

insegurança e violência da cidade.   

A falta de tempo para o encontro pessoal com o outro é substituída pelos encontros 

virtuais. Não resta duvida que o avanço tecnológico tenha um grande valor no mundo 

funcional, e se bem utilizado é uma importante ferramenta de comunicação, “porém a 

presença comunitária física nunca poderá ser substituída.” 210 

                                                           
209 LIBANIO. João Batista. As lógicas da cidade, o impacto sobre a fé e sob o impacto da fé. p 63  
 
210 Ibid., p. 81  
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A Igreja encontra nas novas tecnologias importante ferramenta de evangelização. Por 

meio das ondas da radio, televisão e internet são transmitidas missas, novenas, e outros 

programas. Em janeiro de 2009, o Vaticano anunciava “posts” do Papa Bento XVI, disponível 

em quatro idiomas.211 A Igreja se posiciona na inclusão digital para a veiculação de sua 

mensagem.  

Na visão de Dom Orani João Tempesta 212, a Igreja sempre esteve atenta a comunicação 

em massa, pois ela tem a necessidade de anunciar o Evangelho.  

Jesus também utilizou os recursos de comunicação de sua época, utilizava uma 

linguagem simples, ensinava por meio de parábolas para ser compreendido, pois a parábola é 

uma imagem que se fixa na mente dos que ouvem os que e hoje nós chamamos de receptores. 

No encontro com Zaqueu utilizou vários sinais da linguagem para a comunicação, sendo o 

olhar o primeiro elemento neste encontro especifico. Jesus utilizava palavras que as pessoas 

daquela época conheciam bem, sendo que o público alvo era constituído de agricultores, 

pescadores, comerciantes, cobradores de impostos, prostitutas, sacerdotes, soldados romanos, 

entre outros.  

O apóstolo Paulo, utilizou o método de comunicação por meio das cartas, para manter 

contato com as comunidades e acompanhar a ação pastoral.  

Na atualidade se acolhe o próximo também utilizando os recursos das novas 

tecnologias. Orientado pelo sentido ético, o ser humano tem oportunidade de estabelecer 

vínculos de amizade com o próximo através do universo midiático. Porém o encontro pessoal 

                                                           
211 ANGELIS, Sandra de. A outra dimensão da comunicação. Paróquia e casas religiosas, São Paulo, n 17 p.26, 
março/abril 2009.  
212 Dom Orani é bispo da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral para a educação, cultura e comunicação da CNBB e membro dos Conselhos Episcopal Pastoral, 
Episcopal Permanente Econômico da CNBB. 
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jamais poderá ser substituído, as novas tecnologias são ferramentas importantes na 

comunicação, colocadas a serviço da humanidade.  

Assim com as novas tecnologias surge mais uma classe de excluídos da sociedade, 

aqueles que não têm acesso ao universo midiático, os analfabetos tecnológicos como cita o 

documento de Aparecida. 213Portanto é necessário mesmo diante do avanço tecnológico, 

privilegiar o encontro pessoal com o outro, é no convívio que o ser humano aprende a se 

relacionar consigo mesmo, com as demais pessoas, grupos e sociedade.214 

Sempre que abrimos ao outro, abrimo-nos ao diferente, a diversidade, a alteridade. A pessoa 

humana é o principal meio de comunicação, é um ser em relação que acolhe com sua atitude, olhar, 

sorriso, simpatia, carinho e serviço.215 

Zaqueu ao subir na árvore, utilizou um método de comunicação, olhar com atenção e 

curiosidade para Jesus. O encontro dos olhares o desperta para o diálogo que Jesus instaura, 

promovendo a acolhida recíproca, que transforma a vida de Zaqueu que era excluído da 

sociedade.   

É preciso ir ao encontro das pessoas, principalmente acolher aquelas que experimentam 

algum tipo de exclusão, pois a busca e o acolhimento do outro é sinal do Reino de Deus. 216  

A acolhida, este “ir ao encontro de”, para oferecer os dons de Jesus, só será possível na 

medida em que os cristãos, em especial os agentes de pastoral, permitirem se evangelizar. 

Esta é a atitude fundamental do cristão. Assim Zaqueu se abriu as palavras de Jesus em sua 

vida. Esta atitude do discípulo de Jesus deve ser alimentada, de um lado, pela escuta constante 

e fiel da palavra de Deus, acolhida com fé e, de outro, por uma atenção permanente e 

                                                           
213 No nº 402, o documento reforça que a globalização faz surgir novos rostos pobres, entre eles a classe do 
analfabetismo tecnológico.  
214Cf. CORAZZA, Helena fsp. Acolher é comunicar. p 13  
215 Ibid., p.13  
216Cf. CNBB, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2008-2010. Doc. 87n º 115  
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profunda ás necessidades que se manifestam nos acontecimentos da vida das pessoas na 

cidade.217 

Assim pela conversão pessoal, a acolhida por meio das novas tecnologias será realizada 

com ética e responsabilidade. A ética é um conjunto de princípios e disposições que existe 

como uma referência para os seres humanos em sociedade, de modo tal que a sociedade possa 

se tornar cada vez mais humana.  

Porém, quando falta a conversão pessoal, as condições de disponibilidade interior e o 

desapego, quando outros interesses de poder, dinheiro ou prestígio continuam prevalecendo, o 

encontro e a acolhida não resultam em conversão. Foi o que aconteceu no caso do jovem 

rico218, a quem o apego à riqueza impediu de seguir o Mestre. O inverso aconteceu com 

Zaqueu, que também era rico, mas se converteu, devolveu o quádruplo de tudo o que havia 

adquirido ilicitamente e do que lhe sobrou deu metade aos pobres.219 

As diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil afirmam  que a Igreja deve 

valorizar os meios de comunicação, tornando-os instrumentos do trabalho da evangelização, 

utilizando-os de modo criativo e responsável.220    

A atitude de amizade e de acolhimento acentua a valorização da pessoa, num mundo 

onde a técnica e o progresso, nem sempre deixam espaço para a comunicação pessoal.221       

3.3 A acolhida como elemento na humanização das relações interpessoais   

A acolhida é um dos elementos que humanizam os relacionamentos entre os seres 

humanos. Vários segmentos da sociedade desenvolvem projetos para a humanização no 

ambiente de trabalho.  

                                                           
217Cf. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Subsidio para Capacitação da Pastoral da Acolhida, p. 8  
218Cf. Lc 18, 18-30  
219Cf. HUMMES, Dom Claudio Cardeal. Sempre discípulos de Cristo, p.168 
220Cf. CNNB, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2008-2010 nº 206f  
 
221 Ibid., 1991-1994 nº 178  
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Na sociedade hodierna, influenciada pela globalização, se acentua a super valorização 

do lucro financeiro, o individualismo, o ativismo, que atingem o ser humano, gerando 

violência, guerras e catástrofes. A ilusão financeira, vinculando a felicidade ao acúmulo de 

bens financeiros, conduz o ser humano ao vazio e a angustia existencial. A globalização tem 

seus pontos positivos, quando exercida com ética, um dos pontos positivos é a união dos 

povos.   

A sociedade atual esta marcada por mudanças constantes e velozes. As relações 

interpessoais também têm mudado. Além de muitas opções de relacionamento, com a família, 

com os amigos, no trabalho, outras se multiplicam, de modo virtual, por meio das tecnologias, 

sobretudo pela internet. Os hábitos de vida vão se modificando até por necessidades de 

trabalho e distâncias, e se não estivermos atentos, conviveremos cada vez menos uns com os 

outros. Temos muitos compromissos, muito que fazer muitas chances também de fazer 

amizades.  “Para evitar o conflito prefere-se uma comunicação virtual em vez da real, os laços 

familiares vão se enfraquecendo”.222 

Como cita o documento de Aparecida, a fé cristã ensina que a dignidade do ser humano 

tem sua raiz mais profunda no próprio Deus. O ser humano é dom de Deus, não somente seu 

ser, mas sua liberdade, sua vontade e sua autonomia. Deus criou por amor e para o amor, 

criou-o para reciprocidade e comunhão. Percebemos que o ser humano esta fecunda e 

positivamente aberto ao diálogo e comunhão, com Deus, com o próximo e consigo mesmo.223 

Portanto a acolhida fraterna com o próximo proporciona a abertura para o diálogo, 

resgata a dignidade, supera o individualismo, promove a amizade e a partilha.  

                                                           
222 Cf.CORAZZA, Helena, fsp. Acolher é comunicar. p.11 
 
223 Cf. CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2008-2010 Doc 87 N º106 
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O referencial para compreender a dignidade do ser humano, é Jesus Cristo, “rosto 

humano de Deus e rosto divino do homem”.224 Jesus é o paradigma para a humanização, pois 

sua prática foi continuamente a de  acolher e despertar a humanidade para o exercício do amor 

fraterno. Diante de uma vida sem sentido, Jesus nos revela a comunhão trinitária225, diante do 

individualismo Jesus convoca a viver e a  caminhar juntos. A vida cristã só se aprofunda e se 

desenvolve na comunhão fraterna.226 

A Igreja, que tem suas raízes no amor de Deus pela humanidade, assume a dignidade da 

pessoa diante das diversas formas de exclusão e manipulação da humanidade. A humanização 

consiste em propiciar atitudes de justiça, “diante da realidade da sociedade perversa que 

coloca a felicidade no lucro, no prazer imediato e na solução de problemas pessoais”.227 

A Igreja inserida nesta sociedade, busca por meio de sua mensagem, refletir sobre o ser 

humano, denunciar por meio de sua voz profética aquilo que impede a vida em plenitude. A 

ação evangelizadora não ignora a cultura globalizada, porém assume que ela deve ser 

conhecida, avaliada criticamente, pois nesta mudança cultural, muitos católicos se encontram 

desorientados.228 Assim compete a Igreja denunciar modelos antropológicos que afastam a 

pessoa humana de sua centralidade na vida e anunciar Jesus Cristo em nossos dias, como 

verdade e modelo último do ser humano.  

Acolher para resgatar o ser humano, desvelar a essência da origem, criado pelo amor de 

Deus, suprir a necessidade de convivência, suscitar a espiritualidade de comunhão. Esta de 

acordo com o Papa João Paulo II é: 

                                                           
224 JOÃO PAULO II, Exortação Apostólica Ecclesia in América, N º 67 
225 CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, 2008-2010 Doc. 87, N º106 
226 Ibid., nº 106 
227 Ibid., n º 108  
228 Cf. CNBB, Doc. 87 nº 194  
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A capacidade de sentir o irmão na fé, na unidade profunda do Corpo místico, isto é, como um que 

faz parte de mim, para saber partilhar as suas alegrias e os seus sofrimentos, para intuir seus anseios e dar 

remédio ás suas necessidades, para oferecer-lhe uma verdadeira e profunda amizade.229 

Diante dos rostos sofridos de nossa cidade de São Paulo, é comum diariamente 

encontrar pessoas inseridas nos diversos problemas, tanto de ordem material como espiritual. 

Encontra-se o ser humano fragilizado, com medo e insegurança, por vezes com problemas 

emocionais que desestruturam a pessoa, afetam a família, e se refletem na comunidade e 

sociedade. Entre os diversos males se encontra a depressão, doença que atinge inúmeras 

pessoas. 

A sociedade neoliberal, por vezes, realiza atos perversos na integridade do ser humano. 

Vários fatores o influenciam, entre eles, a mobilidade humana, gerada por diversas 

circunstâncias. A pessoa é induzida a modificar sua cultura, seus vínculos religiosos e de 

amizade. Inserido em uma sociedade onde é acentuada a desigualdade social, corrupção 

explicita nos órgãos públicos e crise de emprego, o ser humano é mais um número diante da 

frieza da sociedade hodierna.  

Para que as pessoas possam encontrar em Jesus a plenitude de suas vidas, o documento 

de Aparecida sugere que os discípulos missionários desenvolvam nos centros urbanos e 

periferias, serviço de atenção, acolhida pessoal, direção espiritual, incentive a participação no 

sacramento da reconciliação, acolhendo as pessoas que vivem na solidão com grandes feridas 

psicológicas que muitos sofrem nas cidades, levando em consideração as relações 

interpessoais.230  

Nesta época de mudanças, surgem as novas denominações religiosas, que se 

multiplicam diariamente. A busca de sentido para a vida e solução imediata dos problemas 

                                                           
229 HUMMES, Claudio Cardeal. Sempre discípulos de Cristo: retiro espiritual do Papa e da Cúria Romana p. 
106 
 
230 Cf. CNBB. Documento de Aparecida nº 518 e  
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financeiros conduz inúmeras pessoas a realizar alguma experiência de fé. Geralmente o 

discurso utilizado pelos dirigentes do culto, é emotivo, palavras com forte apelo sentimental, 

promessas de uma vida feliz e prosperidade financeira. A acolhida nestes ambientes é 

acentuada, utilizada como estratégia para agregar maior número de participantes.  

Muitas vezes a pessoa sincera que sai de nossa Igreja não o faz pelo que os grupos “não católicos” 

crêem, mas fundamentalmente por causa de como eles vivem; não por razões doutrinarias, mas 

vivenciais; não por motivos dogmáticos, mas pastorais; não por causa de problemas teológicos, mas 

metodológicos de nossa Igreja. Esperam encontrar respostas as suas inquietações. Procuram, não sem 

sérios perigos, responder a algumas aspirações que, quem sabe, não têm encontrado como deveria ser na 

Igreja.231 

Jesus utilizou a metodologia do amor no encontro com Zaqueu. A acolhida que Jesus 

realizou não foi meramente para agregar aquele homem a ser seu discípulo. Ao contrário, 

Jesus tem como objetivo resgatar em Zaqueu a sua dignidade enquanto Filho de Deus. O 

discurso que Jesus utilizou a principio foi à linguagem do olhar, que resultou no diálogo, onde 

o próprio Jesus se faz hóspede na casa de Zaqueu. Jesus vai ao encontro dele sem 

preconceitos, sem discursos convincentes, sem promessas. A conversão de Zaqueu não foi 

algo mágico, porém a presença de Jesus, com sua acolhida plena, transforma a vida daquele 

homem, devolvendo a dignidade de estar de pé, diante da sociedade da época.  

Os gestos de acolhida que Jesus realizou, tiveram como objetivo humanizar a sociedade 

vigente, resgatar no ser humano a sua humanidade, por meio de nobres sentimentos de 

solidariedade, senso de justiça, caridade e, sobretudo amor pelo próximo. Jesus utilizou de 

métodos simples, que falavam na profundidade do ser. 

 

                                                           
231 Ibid. nº 225  
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Na perspectiva de acolhimento e amor ao próximo, se observa o testemunho de vida de 

São Maximiliano Kolbe232. Ele entregou a sua vida a morte pela defesa de um homem, pai de 

família que iria ser morto. Maximiliano, olhando o sofrimento do irmão, o acolheu e o 

substituiu, morreu em seu lugar.233 No campo de concentração de Auschwitz foram 

assassinados aproximadamente quatro milhões de seres humanos.234 

Este gesto sublime de acolhimento ao sofrimento do irmão que iria ser assassinado no 

campo de concentração o elevou ao grau máximo de humanidade, e o conduziu a santidade. 

No dia de sua canonização, celebrada pelo Papa João Paulo II, estava presente o homem que 

Maximiliano salvou a vida. 

São Maximiliano entendeu na íntegra o ensinamento de Jesus, e o transformou em ação 

concreta.  

A morte de Maximiliano acorreu no período da segunda guerra mundial. Antes de ser 

preso no campo de concentração ele acolheu e ofereceu abrigo a aproximadamente dois mil 

judeus refugiados da guerra.235 No período que esteve preso no campo de concentração, seu 

comportamento foi pacífico, diante das represálias do guardas. Partilhava o alimento que 

recebia com os outros presos, escutava suas histórias, e aconselhava os presos a perdoar e 

repetia constantemente a frase: “O ódio não é a força criativa, o amor que é a força 

criativa”.236 

 

 

                                                           
232 São Maximiliano Kolbe, foi um frade franciscano, prisioneiro na segunda guerra mundial, no campo de 
concentração de Auschiwitz. Foi preso pela Gestapo, pois os nazistas temiam sua influência na Polônia. Em 
virtude de um caso de represálias, os nazistas prenderam 10 homens em uma cela para morrerem de fome e sede, 
entre eles estava Francisco Gajowniczek que era pai de família. 
233 Cf. www.miliciadaimaculada.org.br. Acesso em 15/12/2009  
234 Cf. www.comshalom.com.br acesso em 20/12/2009 
235 Cf. www.cancaonova.com.br. Acesso em 20/12/2009 
236 Cf. www.comshalom.com.br acesso em 20/12/2009 
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Os brutamontes alemães estavam desconcertados vendo aquele frade magro, que olhava para ele com um 

olhar de doçura, sempre com um sorriso nos lábios.chegava a oferecer-lhes medalhas da   Imaculada. Fazia isso 

não para provocá-los ou zombar dele. Tinha-lhes todo respeito. E os soldados, sem querer, mostravam-se mais 

humanos.237  

Maximiliano permaneceu dez dias confinados em uma cela com outros dez presos, 

aguardando a morte por inanição. Neste período conversou com os presos, cantou cânticos, 

consolou-os na hora da morte. Por fim após dez dias ele não morreu assim os guardas lhe 

aplicaram uma injeção de ácido. Maximiliano morreu, foi cremado e conforme uma carta que 

escreveu antes de sua morte, seu desejo era ser reduzido ao pó pela imaculada e espalhado 

pelo vento do mundo.238 

Nesta compreensão de respeito à vida, o Papa Bento XVI orientou os bispos brasileiros 

do Regional Sul I, durante a visita ad limima, pedindo a formação da consciência para a 

defesa da vida e o cuidado, para que o ser humano não seja encarado como mero produto de si 

mesmo. O Papa se refere a violência e o desrespeito a vida e a dignidade da pessoa humana. 

Ele reforça que se a evangelização não ajudar a formar a consciência das pessoas, não atinge 

ainda seu objetivo principal, será apenas um verniz exterior, que não muda nada na conduta 

das pessoas.239  

Para a formação de consciências é necessário ter o primeiro contato com o outro, 

acolher tendo como paradigma a prática de Jesus Cristo. Por meio da acolhida, Jesus promove 

a dignidade de Zaqueu, e desperta nele a consciência dos seus atos iníquos. Zaqueu a partir 

daí transforma suas atitudes.  

Portanto para a humanização das relações interpessoais, exige-se de nós a coragem de assumir um 

novo estilo de vida que se exprime colocando, no fundamento das decisões concretas, em nível pessoal, 

familiar, social e internacional, uma justa escala de valores, o primado do ser sobre o ter, da pessoa sobre 

                                                           
237 MONTANHESE, Ivo. O Santo que esteve no inferno. p.10  
238 Cf. www.cancaonova.com.br acesso em 20/12/2009  
239 ODILO, Scherer Cardeal. Somos a Igreja que vem dos Apóstolos. Jornal “O São Paulo”, p.B4, dez.2009. 
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as coisas. Esse novo estilo de vida implica também a passagem da indiferença ao interesse pelo outro, a 

passagem da recusa ao seu acolhimento, os outros não são concorrentes de quem temos de nos defender, 

mas irmãos e irmãs de quem devemos ser solidários; hão de ser amados por si mesmos, enriquecem-nos 

pela sua presença.240        

Assim a solidariedade e o acolhimento suscitam a humanização, resgatam no ser 

humano as nobres atitudes. A acolhida é um dos elementos para humanizar as relações 

interpessoais.  

 

3.3.1- O documento de Aparecida e a reflexão sobre o acolhimento   

O documento de Aparecida reflete que os discípulos missionários são chamados a entrar 

na dinâmica do bom samaritano241, de nos fazer próximos, principalmente daquela pessoa que 

sofre, seguindo a prática de Jesus que acolhe os pequenos, as crianças e  os publicanos, que 

cura os leprosos, que perdoa e liberta a mulher pecadora.242 Daí a importância de acolher bem 

as pessoas.  

A proposta do documento é acolher com fraternidade e  valorizar  as pessoas, para que 

se sintam visíveis e eclesialmente incluídos. “É necessário que nossos fiéis se sintam 

realmente membros de uma comunidade eclesial e co-responsáveis em seu desenvolvimento. 

Isso permitirá maior compromisso e entrega pela Igreja”.243  

O documento sugere que é necessário aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus e 

os conteúdos da fé, com o objetivo do crescimento espiritual, pessoal e comunitário. 

Suscitando o ser missionário que vai ao encontro do outro, principalmente os excluídos e 

afastados.  

                                                                                                                                                                                     
 
240 JOÃO PAULO II, Carta Encíclica Envagelium Vitae nº 98  
241 CF. CNBB, Documento de Aparecida, nº 135 
242 Ibid., n º 135  
 
243 Cf. CNBB, Documento de Aparecida, nº 226 b  
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Portanto ao acolher o próximo, a pessoa realiza o que Jesus ensinou, é necessário assim 

o encontro pessoal com o Senhor, proporcionando a conversão, “pois sem conversão não 

existe discípulo, discípula, missionário, missionária”.244 Daí a acolhida se realiza não como 

estratégia, mas como encontro fraterno de irmãos.  

A acolhida deve suscitar no próximo, a pertença a Igreja, e fazê-lo sentir-se em casa. 

Assim Jesus foi acolhido na casa de Zaqueu. 

 

 3.3.2 Comunidade, casa e escola de comunhão 

Inúmeras pessoas vão ao encontro das paróquias, por diversos motivos. Por vezes este 

encontro é realizado de maneira solícita e fraterna, que desperta o desejo de regressar ao 

ambiente na qual foi um dia acolhida, o que suscita a participação na comunidade cristã.  

Porém alguns encontros nem sempre refletem uma acolhida calorosa. Devido a vários 

fatores, entre eles a influência dos valores da sociedade hodierna, como o individualismo, o 

ativismo, e outras implicações, por vezes não acolhemos com solicitude aquele que se 

aproxima da comunidade, suscitando constrangimentos, que são propagados para outras 

pessoas, gerando o afastamento e a descrédito de pertença a Igreja.  

O conceito “casa” remete ao aconchego, segurança, e liberdade. Daí a importância de 

acolher bem as pessoas. A proposta do documento de Aparecida é que nossas comunidades 

sejam espaços de casa e escolas de comunhão fraterna, como já afirmava o (saudoso) Papa 

João Paulo II.245 Que os cristãos sejam testemunhos pela sua atitude de vida, quando acolhem 

uns aos outros, principalmente os excluídos de nossa sociedade.  

A expressão de testemunho é a comunhão eclesial, condição para que o mundo creia. Antes de 

planejar iniciativas concretas, é necessário promover uma espiritualidade de comunhão, (...) significa a 

capacidade de sentir o irmão de fé como um que faz parte de mim (...) é ainda a capacidade de ver, acima 

                                                           
244 ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. 10º Plano de Pastoral, p. 61  
 
245 Cf. JOÃO PAULO II, Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, n º 43  
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de tudo, o que há de positivo no outro. (...) por fim, espiritualidade da comunhão é saber “criar espaço” 

para o irmão (...) rejeitando as tentações egoístas que sempre nos insidiam e geram competição, 

arrivismo, suspeita e ciúmes.246 

A prática de Jesus é paradigma para suscitar na pessoa o testemunho autêntico de vida. 

Varias passagens evangélicas situam Jesus no espaço físico da casa. Jesus afirma para Zaqueu 

que iria se hospedar em sua casa e após ser acolhido, proclama que a salvação chegou a casa 

tinha chegado a casa de Zaqueu, pois ele era filho de Abraão.  

Na casa, Jesus realiza a refeição e diversas vezes na casa de pessoas excluídas da 

sociedade, pecadores da época. Jesus resgata o conceito da casa, local de acolhida e união. Na 

atualidade a Igreja, por meio de seus documentos reflete sobre a importância da paróquia ser 

local privilegiado de acolhida fraterna, onde todos se sintam em casa, onde se partilhe as 

atividades pastorais, visando a construção de um mundo justo e fraterno. Local onde se 

participa dos sacramentos, se celebra a liturgia, participando da mesa refeição,  alimentando-

se do centro de nossa fé, a Eucaristia.  

Por vezes, é necessário transformar o conceito “casa”, para a realidade presente. Foi 

assim na experiência de cárcere do Bispo Francisco Xavieir Nguyen Van Thuan247. Ele 

transformou a sua cela em espaço privilegiado de evangelização, mesmo diante dos limites 

físicos, materiais e psicológicos.  

Van Thuan viveu por treze anos como prisioneiro, e em um dos seus relatos, ele citou 

que os guardas que vigiavam sua cela, não falavam com ele248. Por meio da acolhida fraterna, 

Van Thuan conquista a amizade dos guardas e transforma a realidade da cela em espaço 

fraterno, e posteriormente estes guardas, mesmo na cadeia, tornaram-se alunos de Van Thuan. 

                                                                                                                                                                                     
 
246 CNBB, Diretrizes gerais da ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, N º 18 2003-2006  
247 François Xavier Nguyen Van Thuan era vietnamita, por 08 anos foi Bispo em Nhatrang, no centro de Vietnã, 
depois Papa Paulo VI o promoveu a arcebispo-coadjutor de Saigon. Quando os comunistas chegaram a Saigon, 
disseram que a sua nomeação era fruto de um complô, e três meses foi preso, foi libertado após treze anos. 
248 Cf. VAN THUAN,François Xavier Nguyen. Cinco pães e dois peixes, do sofrimento do cárcere um alegre 
testemunho de fé. p. 54  
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 Ele utilizou do recurso da linguagem para promover a amizade com os guardas. A 

princípio houve a resistência, e os guardas não respondiam, porém Van Thuan utilizou a 

estratégia de falar sobre as últimas notícias mundiais e suscitar o interesse deles, e assim 

àqueles homens foram cedendo, diante das palavras amigas de Van Thuan. 

Ele relatou que a “atmosfera da prisão” mudou muito, até os policiais perceberam o 

gesto de sinceridade e acolhida de Van Thuan. E mesmo na cadeia, os gestos de amor e 

acolhida transformaram a vida daqueles guardas, que posteriormente até cantavam os refrões 

de melodias que Van Thuan recitava na cela.  

Van Thuan recorda que dirigiu o olhar para aqueles homens rudes, distantes, medrosos 

e valentes, aqui podemos comparar o mesmo olhar que Jesus dirige a Zaqueu, quando o 

observou em cima  da árvore. 

Van Thuan realizou os gestos que Jesus utilizou com o próximo. Transformou pelo 

amor e acolhida um ambiente hostil, em espaço de convivência humana, resgatou naqueles 

homens a sua humanidade. A “casa” de Van Thuan naquele momento era a realidade de uma 

cela, mas a partir da fé ele não desanima, resgata o conceito “casa”, mesmo diante dos 

desafios. 

Van Thuan  celebrava a Eucaristia diariamente mesmo as escondidas, rezava, cantava os 

salmos, ensinava. Na dificuldade não desanimou, transformou a sua realidade, fez da cela, 

uma casa de irmãos.  

Assim no conceito “casa”, o documento de Aparecida reforça, que um dos maiores 

desejos que se têm expressado nas Igrejas da América Latina e do Caribe, motivando a 

preparação da V Conferência Geral, é o de uma valente ação renovadora das paróquias, a fim 

de que sejam de verdade “espaços da iniciação cristã, da educação e celebração da fé, abertas 

a diversidade de carismas, serviços e ministérios”.249      

                                                                                                                                                                                     
 
249 CNBB, Documento de Aparecida, n º 170  



 89

O documento sugere que sejam renovadas as estruturas paroquiais, para que sejam uma 

rede comunidades, capazes de se articularem, para que seus membros se sintam discípulos 

missionários em comunhão. É necessário a paróquia anunciar o que Jesus Cristo, fez e 

ensinou. Suscitar nas pessoas o ímpeto missionário, de anunciar a palavra de Deus, ir ao 

encontro e acolher o próximo.  

Promover por meio da acolhida fraterna, a inserção das pessoas na comunidade. Por 

vezes se o relacionamento “interior na casa”,250 não reflete a prática de Jesus Cristo, as 

interferências da sociedade hodierna, dificultam a acolhida plena. Assim a conversão pastoral 

é necessária para romper com as divergências, “a conversão exige que se vá além de uma 

pastoral de mera conservação, para uma pastoral decididamente missionária e servidora”.251  

É necessária esta conversão, pois a nossa maior ameaça é o “medíocre pragmatismo da 

vida cotidiana da Igreja, no qual, aparentemente, tudo procede com normalidade, mas na 

verdade a fé vai se desgastando e degenerando em mesquinhez”.252 

O método da ação eclesial, é encontrar as pessoas, ajudá-las a encontrar Jesus Cristo e, 

por meio dele, achar o caminho, a verdade e a vida.253 Assim a paróquia será a casa 

acolhedora, onde celebramos a vida, e o encontro fraterno de irmãos.  

 

3.3.3 A acolhida como elemento na conversão pastoral   

Acolher o outro, é um dos elementos para dinamizar a ação pastoral. A acolhida 

fraterna, realizada na gratuidade do serviço ao próximo, promove a humanização na 

comunidade cristã. A pessoa que acolhe, exterioriza por meio dos gestos corporais que o outro 

que chega é bem vindo. A acolhida também se reflete na beleza e zelo do espaço físico, um 

                                                                                                                                                                                     
 
250 Aqui a palavra casa, expressa a comunidade cristã.  
251 CELAM, Documento de Aparecida, nº 213.  
252 RATZINGER,J. Situação atual da fé e teologia. Conferencia pronunciada no encontro de Presidentes de 
Comissões Episcopais da América Latina para a doutrina da fé, celebrado em Guadalajara, México, 1996. 
Publicado em L’Osservatore Romano, em 1º de novembro de 1996. 
253Cf. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 10º Plano de Pastoral, p. 75  
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ambiente agradável, demonstra que o outro é esperado com carinho. Assim como Jesus 

solicitou que seus discípulos preparassem a sala na qual iriam realizar a última refeição.  

A acolhida desperta o sentido missionário do cristão, pois promove o contato com o 

outro, oportunidade para o anuncio de Jesus Cristo.  

A Igreja no Brasil assumiu o compromisso com a Missão Continental, conforme a inspiração de 

Aparecida, compromisso que exigirá aprofundar e enriquecer todas as razões e motivações que convertam 

cada cristão em discípulo missionário enviado a edificar o mundo na perspectiva do Reino de Deus. 254 

Na perspectiva do dinamismo da missão, Jesus ao acolher o outro, demonstrou uma 

novidade para o povo de sua época, apresentou para eles o Pai amoroso, que acolhe a todos. 

Na perícope de Zaqueu, a acolhida de Jesus provocou a murmuração de algumas pessoas que 

tinham uma concepção errônea, no sentido de acolher. Hospedar-se na casa de um  pecador 

significava compactuar com o pecado.   

Ao se hospedar na casa dos pecadores, e realizar as refeições, Jesus ensinou a 

solidariedade com os desprezados, ensinou que Deus é para todos, também para os pecadores, 

aos quais oferece, gratuita e generosamente, sua amizade, o perdão dos pecados e o ingresso 

no Reino.255 

Nesta perspectiva, recentemente a humanidade presenciou um gesto nobre de acolhida e 

perdão. Foi no ano de 1983, quando então o Papa João Paulo II, foi ao encontro de seu 

agressor Mehmed Ali Agca, que estava preso. Sua santidade acolheu aquele homem, o mesmo 

que dois anos antes o feriu com uma bala, em tentativa de assassinato. O perdão já havia sido 

concedido pelo Papa no mesmo dia do atentado, no entanto ele vai a cadeia, vai ao encontro 

de uma pessoa, e na profundidade de acolhida olha o seu agressor e lhe concede o perdão. 

João Paulo II realizou na prática o ensinamento de Jesus.256     

                                                                                                                                                                                     
 
254 CNBB, Doc. 87 n º 211  
255 CF.MORACHO, Felix. Como ler os Evangelhos, para entender o que Jesus fazia e dizia. p.184  
 
256 Cf. .www.acidigital.com . Acesso em 15/12/2009 
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 João Paulo II vai à cela de seu agressor, penetra naquele ambiente, instaura com aquele 

homem um diálogo. A acolhida suscita o perdão e aquele jovem mulçumano se inclina diante 

do Papa João Paulo II, quase se ajoelhou, beijou e depois apoiou a testa na mão carinhosa que 

o Papa lhe estendeu, gesto típico da cultura islâmica que indica respeito e confiança.257 

Assim para se superar de uma pastoral de mera conservação, é necessário suscitar o 

sentido missionário, ir ao encontro do outro, acolher com solicitude aquele que se aproxima 

da comunidade cristã. Utilizar os métodos que Jesus ensinou para provocar a conversão e a 

adesão a Igreja.  

No seu pontificado o Papa João Paulo II percorreu 133 países258, foi ao encontro do 

próximo. Visitou e acolheu pessoas de diversas culturas, raças e religiões. É considerado na 

história, o Papa mais viajante.    

Assim a acolhida fraterna, não é compromisso de alguns, ela perpassa todas as 

pastorais, portanto não é somente o início de uma pastoral da acolhida, mas sim o sentido de 

todos os membros de pastorais serem acolhedores, seguindo o paradigma da prática de Jesus.  

Acolher não é restrito somente a um pequeno grupo, que com dedicação se compromete 

entregar o informativo da missa e esperar na porta da paróquia, saudando os fiéis com 

solicitude. Este gesto é somente o princípio, pois acolher é mais que uma estratégia pastoral, 

acolher é realizar hoje o que Jesus realizou quando se encontrou com as pessoas. Acolher é 

propiciar ao outro um encontro de fé com Jesus Cristo, é abrir espaço para que o outro 

participe ativamente da comunidade.  

Acolher é se deslocar da acomodação dentro da comunidade, para sair ao encontro do 

outro, principalmente os pobres e excluídos.   

A ação pastoral atual, nem sempre reflete esta abertura ao outro, por vezes o sentido 

burocrático e sentimentos contrários ao ser cristão, como o ciúme, o poder, a inveja, entre 

                                                           
257 Cf. www.auxiliadora.com.br acesso em 18/12/2009  
258 Cf. Ibid. 
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outros, dificultam que o próximo seja incluído na dinâmica pastoral da comunidade. 

Para que realmente a acolhida seja gesto inerente do cristão, Jesus propõe a conversão 

de nossas atitudes, para que nossos olhos e corações se abram a partilha e convivência 

fraterna. Se a comunidade eclesial realiza por meio da ação pastoral o ensinamento e a prática 

de Jesus, logo acolher o próximo deve ser inerente ao ser cristão, pois Jesus acolheu a todos.  

Acolher não apenas “cumprimentar”, bater nas costas e perguntar “como vai?”. Quem acolhe deve 

ser criativo e conhecedor dos trabalhos pastorais, a fim de sugerir possibilidades de inclusão e 

engajamento. Muitas vezes é necessário, renunciar o próprio espaço de trabalho para envolver os que 

estão chegando. 259 

 

 3.3.4 Secretaria paroquial, local privilegiado da acolhida e evangelização  

Entre os espaços físicos dentro da comunidade cristã, a secretaria paroquial se destaca 

como um local privilegiado de acolhimento. É na secretaria que a pessoa tem o primeiro 

contato com a comunidade cristã.  

Diariamente inúmeras pessoas, se dirigem a secretaria em busca de informações para os 

sacramentos, pedidos de orações e missas, aconselhamento, entre outros. É neste local 

sagrado do encontro entre o “eu” e o “outro”, que se realiza a acolhida fraterna.  

Por vezes o sentido burocrático e as normas prevalecem sobre o diálogo, impedindo  

assim que o outro que se aproxima compreenda as orientações de maneira correta, pois todas 

as normas têm um significado próprio, um sentido teológico.  

Portanto é necessário desenvolver nos secretários (as) o espírito missionário, de modo a 

ultrapassarem a competência técnica, para acolher, atender, ouvir, orientar e encaminhar as 

pessoas, de acordo com suas necessidades. Eles devem estar preparados para dar atenção 

especial, aos que buscam os sacramentos e saber informar sobre os processos matrimoniais, 

                                                                                                                                                                                     
 
259 CNBB. Projeto de Ação Missionária Permanente- PAMP, p. 40  



 93

batismos e outros assuntos paroquiais.260 

A secretaria, além de ser um trabalho profissional, é também um trabalho pastoral.261 

Diante desta afirmação, verificamos a importância do atendimento dos nossos fiéis, que 

se realiza diariamente nas secretarias paroquiais.  

A acolhida é o grande desafio no atendimento das secretarias paroquiais, pois ela é a 

porta de entrada da comunidade.  A partir dali os secretários (as) são agentes evangelizadores.  

Alguns fatores dificultam a acolhida no ambiente da secretaria paroquial, entre eles a 

influência da violência. É crescente o número de paróquias que aderem a recursos de 

segurança, tais como cercas elétricas e câmeras, entre outros. É lamentável, pois interfere na 

ação pastoral e se acentua a onda do medo e da violência.  

O 9º Plano de pastoral da Arquidiocese sugere manter as Igrejas abertas, para que o 

povo possa rezar e visitar o Santíssimo Sacramento e realizar outras práticas devocionais.262 É 

necessário buscar alternativas de segurança, para que a paróquia esteja aberta, acolhendo a 

todos com fraternidade e solicitude, onde a pessoa tenha a oportunidade de rezar e participar 

dos sacramentos de nossa fé.  

A pastoral urbana deve orientar a ação da Igreja na cidade. Nosso horário de 

atendimento da secretaria, nem sempre corresponde ao horário em que algumas pessoas 

podem comparecer para obter as informações. Daí a importância de suscitar alternativas de 

horários no atendimento, assim como facilitar a participação das pessoas no que se refere à 

preparação para os sacramentos, principalmente do Batismo.  

                                                           
260 CF. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 9º Plano de pastoral p. 93  
261 Cf. CNBB, Doc. 59, nº 20  
 
262 Cf. ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 9º Plano de pastoral, p. 77 
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É urgente acolher adequadamente, oferecendo oportunidades e propostas que visem 

acolher as pessoas, principalmente aquelas cujo horário de trabalho interfere na presença nas 

preparações para os sacramentos e celebrações.  

A formação adequada do secretário (a) é fator imprescindível para o bom 

funcionamento da secretaria paroquial. É necessário suscitar o ímpeto missionário, pois é 

lamentável reduzir a atividade da secretaria, como algo funcional.  

A acolhida requer atitudes pessoais de abertura, de atenção ao outro e de doação. Requer 

igualmente uma organização flexível que tenha em conta não só a imagem da instituição, mas as pessoas 

que a procuram. Os gestos de acolhida devem expressar generosidade, sinceridade, de modo que, no abrir 

os braços para acolher, no atendimento ao telefone, o outro se sinta de fato acolhido.263  

Os critérios para a acolhida fundamentam-se na Palavra de Deus, nas orientações da 

Igreja e nas necessidades da comunidade local.264 

De nada adianta o secretário (a), ter amplo conhecimento, ser bem organizado, se têm 

dificuldade em acolher as pessoas e promover a relação fraterna entre os membros das 

pastorais, pois é no espaço da secretaria que muitas atividades se concentram, assim é 

necessário o dialogo que favorece a busca de alternativas e flexibilizar as estruturas, que 

muitas vezes podem ser inadequadas.  

Outro elemento de acolhida na secretaria paroquial, é a escuta. Jesus também escutou o 

lamento de seu povo, escutar é mais que ouvir, é auscultar com o coração as necessidades do 

outro. È necessário ir além das palavras, por meio da escuta pode-se chegar a estratégias 

diferentes, buscar alternativas para se chegar aos objetivos. “A escuta é também um exercício 

que requer atenção a si mesmo, requer sair de si, para ir ao encontro do outro”.265 

                                                           
263 CORAZZA, Helena, fsp. Acolher é comunicar, p. 32  
 
264 Ibdi., p. 27  
265 Ibdi., p. 22  
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Para que a secretaria paroquial, seja espaço de evangelização e acolhimento, é 

necessário que o secretário (a) seja pessoa de fé, que participe ativamente da comunidade 

cristã, tenha espiritualidade e formação adequada no acesso aos documentos da Igreja, e seja 

alimentado nos sacramentos. Exerça seu ministério na comunidade cristã, tendo como 

paradigma a prática de Jesus, que acolheu a todos. Promova diariamente na secretária 

paroquial os quatro eixos de evangelização, o serviço ao irmão, o diálogo que promove a 

união entre as pessoas, o anúncio explicito de Jesus e o testemunho de comunhão na 

comunidade cristã. 266 

Assim a secretaria paroquial será espaço de acolhimento fraterno, local onde as pessoas 

encontrem respostas para suas duvidas e sejam conduzidas ao encontro pessoal com Jesus. 

 

3.3.5 Liturgia, espaço de celebração e acolhimento.  

A liturgia é momento de celebrar a nossa fé. A ritualidade litúrgica é expressa por meio 

da linguagem dos gestos e sinais. Daí a importância de acolher aquele que vem celebrar 

conosco em comunidade.  

Entre os gestos litúrgicos, há o estar de pé, assim como Zaqueu ficou de pé em frente a 

Jesus. Esta posição do corpo subentende uma vasta gama de sentimentos e de convicções 

interiores que vibram quando a alma se põe na presença de Deus e se sente plenamente em 

dialogo com o divino.267 

Nesta posição, é realizada a acolhida, estar de pé diante do irmão que se aproxima 

acolher com solicitude. Estar de pé significa a prontidão para servir.  

                                                           
266 Cf. CNBB, doc. 87 N º 52  
267 Cf. DONGHI, Antonio. Gestos e palavras na liturgia. p. 23  
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Os olhos também têm um papel muito importante no processo da comunicação 

interpessoal, são um espelho do interior do homem,268 por meio do olhar também acolho as 

pessoas, pois de fato o olhar expressa o desejo do coração. Assim como Jesus dirigiu o olhar 

para Zaqueu, no meio da multidão, Jesus estava atendo as pessoas. Daí a importância da 

atenção na liturgia a pessoa que chega, proporcionar local adequado, principalmente aos 

idosos. 

Outro gesto litúrgico é a possibilidade de participar da mesa. Comer e beber juntos 

exprime um profundo sentido de comunhão, as pessoas se sentem unidas e também são 

conduzidas a crescer na partilha dos ideais profundos de sua vida. Experimentamos como na 

linguagem concreta e naquela figurativa de comer e beber, o desejo exprime ânsia de união, 

de ser um para o outro, de ser um só coração e uma só alma.269 

O próprio Jesus acolhe a todos a participarem da mesa da Eucaristia, quando se atualiza 

as palavras ora proferidas pelo mestre na ceia que realizou com seus discípulos.  

Na ceia Eucarística, nasce uma comunhão interpessoal que aprofunda os laços e cria 

uma harmonia entre os participantes.270 

Portanto, a liturgia ocupa na ação evangelizadora da Igreja um lugar central. Conforme 

o Concílio Vaticano II, ela é “o cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a 

fonte de onde emana toda a sua força”.271 “Nela o discípulo realiza o mais intimo encontro 

com o seu Senhor, e dela, recebe a motivação e a força máximas para a sua missão na Igreja e 

no mundo”.272 

                                                           
268 Ibid., p. 61 
269 Ibid., p. 91  
270 Ibid., p. 92  
271 CONCÍLIO VATICANO II. Sacrosanctum concilium nº 10  
272 CNBB. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. 2008-2010 nº 67  
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A constituição dogmática Sacrosanctum Concilium, elaborada no Concílio Vaticano II, 

expressa o desejo de resgatar o valor da participação do povo, tendo como exemplo as 

experiências de fé dos primeiros cristãos. Assim a missão de ser Igreja é esclarecida a todo 

aquele que crê e, deste modo, se assume a responsabilidade de todo cristão batizado acolher 

os irmãos.  

As primeiras comunidades cristãs testemunhavam a experiência que passa pelos 

sentidos, “o que ouvimos e vimos o que nossos olhos contemplaram o que nossas mãos 

apalparam”.273 Demonstra que a vivência da comunicação, entre eles e o verbo da vida Jesus, 

era bem real. É importante que nós vivamos essa experiência antes de comunicá-la. Este 

encontro quer nos levar a experimentar a acolhida. “Importa que esta comunicação, antes de 

acolher os outros, seja vivenciada por nós, passe pelas nossas entranhas, dessa forma, vai 

tocar os corações e gerar comunhão”.274 

Na Igreja primitiva a fé era celebrada e vivida no cotidiano diário. Não havia separação 

entre o rito celebrado e o testemunho cotidiano, “como era a prática dos fariseus e pode ser a 

nossa tentação também na atualidade”.275 Assim a acolhida fraterna expressa na prática o que 

ora celebramos na liturgia. 

Na liturgia se expressa à alegria do Cristo ressuscitado em nosso meio, o próprio Jesus 

esta conosco e continua a ensinar por meio da Palavra que é necessário acolher.  

“Diante dessa teologia em que Deus é o protagonista do encontro conosco, a Igreja deve 

ser “sacramento de acolhimento”.276  

Portanto a liturgia é momento e espaço privilegiado de acolher o próximo. Por vezes 

quem se aproxima esta sedento de ouvir a palavra de Deus e viver uma experiência de fé, daí 

                                                           
273 Cf. 1Jo 1,1-4  
274 CORAZZA, Helena, fsp. Acolher é comunicar. p. 10  
275 COSTA, Valeriano Santos. Viver a ritualidade litúrgica como momento histórico da salvação. p. 19  
276 Ibid., p. 17  
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a importância de acolher com solicitude, para que a pessoa se sinta acolhida em casa, e a 

partir daí seja inserida na dinâmica da comunidade, por meio das atividades pastorais.  

Algumas pessoas participam esporadicamente da liturgia, somente em algumas ocasiões 

especiais. Ao acolher estas pessoas fraternalmente a comunidade reflete a prática de Jesus, e 

por vezes a partir de uma acolhida calorosa, muitos retornam assiduamente a comunidade 

cristã.  

Na dinâmica de acolhimento na liturgia, todos estão envolvidos, assim os gestos 

refletem o acolhimento, tais como a organização do espaço, zelo, limpeza, e, sobretudo 

ambiente tranqüilo, onde a pessoa possa ter espaço para rezar. Por vezes a música em volume 

alto, improviso na organização litúrgica e outros ruídos, interferem na adequada acolhida 

litúrgica.  

A preparação para os sacramentos, também constitui espaço de acolhida e 

evangelização. A linguagem utilizada nestes encontros é de suma importância, transmitir os 

ensinamentos da fé utilizando elementos do cotidiano das pessoas, pois embora nosso povo 

em sua maioria seja batizado, a busca pelos sacramentos não determina necessariamente que a 

pessoa participe da comunidade cristã. 

Assim foi no encontro com Zaqueu, Jesus não utilizou uma linguagem distante da 

realidade, primeiro acolheu e se ofereceu como hóspede ofereceu a amizade a priori, e a partir 

daí suscita a conversão no coração de Zaqueu.  

Jesus primeiro acolheu, ouviu, e a seguir ensinou e evangelizou. Na atualidade, por 

vezes se tem a tendência da inversão do método, primeiro se ensina a doutrina, sem ao menos 

acolher e suscitar vínculos fraternos com as pessoas.  
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Portanto a acolhida na liturgia visa celebrar com alegria o retorno do filho que retorna a 

“casa”. Acolher com solicitude para que a pessoa seja sujeito que integra a liturgia, não 

simples espectador dos fatos. Despertar por meio da acolhida a pertença a Igreja.  

Jesus também celebrou com seus discípulos, e na liturgia ensinou a partilha e o serviço, 

institui o mandamento do amor. “Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se 

tiverdes amor uns pelos outros”.277 

Assim Jesus apresenta ao mundo a sua Igreja, fundada no amor, portanto seguir o 

mandamento de Jesus que é o amor significa acolher, se colocar a serviço dos irmãos, a fim 

de resgatar a dignidade e liberdade pelo amor. Jesus ensina por palavras e atitudes concretas.  

Nesta perspectiva a celebração Eucarística, é a atualização do amor de Jesus no meio da 

comunidade, que renova o seu compromisso de assumir este amor nos relacionamentos entre 

seus membros. 

 A partir de Jesus Cristo o ser humano tem a possibilidade de ser irmão uns dos outros. 

Este é o ensinamento e a capacidade que o Evangelho proporciona. Jesus orienta por meio de 

seu ensinamento a prática da acolhida fraterna, mas depende do ser humano a realização desta 

abertura ao outro.278 

Na assembléia litúrgica por vezes as pessoas não se conhecem em sua totalidade, porém 

por meio do ensinamento do Evangelho e a graça de Deus que habita no cristão, é suscitado o 

sentido de irmandade e comunhão.  

Tornar-se irmão significa comungar com o outro. A noção de próximo que Jesus ensina, 

conduz a fraternidade universal279 por meio da acolhida. Como ele respondeu ao doutor da lei: 

“Vai, e também tu, faze o mesmo”. (Lc 10,37) 

                                                           
277 Jo 13,35 
278 Cf.  GALILÉIA.SEGUNDO.O caminho da espiritualidade. p. 187 
 
279 Ibid., p. 189 
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Conclusão.  

Depois do caminho percorrido nesta dissertação sobre a importância do acolhimento 

do outro, confirmamos algumas percepções anteriores a pesquisa. Como sabemos desde o 

nascimento o ser humano necessita ser acolhido por meios de gestos, palavras e atitudes. 

Constatamos também que a ausência de acolhimento, especialmente na infância pode 

provocar seqüelas na vida das pessoas, marcas que podem permanecer na vida adulta. 

Acolher a nova vida é uma forma sublime de amor, manifestação de compromisso, alegria e 

envolvimento dos pais com a criança.  

O filósofo Emanuel Levinas enfatizou a importância do outro no processo de 

crescimento das pessoas; a alteridade é imprescindível para a formação do caráter e da 

personalidade de todos os seres humanos, e uma das formas desse relacionamento é a 

acolhida recíproca. Levinas afirmou que o ser humano é sensível ao outro, ou seja, pré-

disposto ao outro que busca com efetividade a convivência fraterna. Por isso, o ser humano 

não pode ser um produto descartável, mas um interlocutor indispensável ao crescimento 

recíproco, contrariamente o que nos apresenta o mito de Narciso. Neste a personagem ama 

somente a si mesma, caminho de frustrações e empobrecimento. De forma contrária afirma o 

teólogo John Zizioulas, o outro é aquele com o qual estou em profunda relação, busca da 

vivência do amor, pois a pessoa na sua essência é orientada para a comunhão.  

Importante enfatizar que Deus criou os homens e as mulheres para participarem da 

comunhão trinitária, comunidade de amor, desde sempre, modelo de vida para toda a 

humanidade.  O ser humano foi gerado no amor de Deus, conseqüentemente tem consigo as 

sementes deste amor e acolhimento.  
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No Antigo Testamento a acolhida se manifestava na hospitalidade, ao estrangeiro ou 

visitante, estes de acordo com a Sagrada Escritura eram tidos como filhos de Israel. Neste 

sentido a acolhida ou a hospitalidade vem veiculada a prática da fé. Isto supõe acreditar que 

o outro é meu irmão porque é filho do mesmo Deus Pai.   

Sem dúvida o grande gesto de acolhimento de Deus Pai na história da humanidade é a 

encarnação de seu Filho.  Nela Deus acolhe a todos com amor misericordioso e utiliza todos 

os códigos humanos, menos o pecado, para se fazer próximo, e transmitir a vontade do Pai, 

caminho de reencontro, retorno e perdão. Jesus é o Deus que acolhe, abraça, integra e 

estimula as pessoas a seguirem os seus passos rumo à casa do Pai.  

Em diversos relatos evangélicos encontramos Jesus acolhendo plenamente as pessoas, 

não só com palavras, mas indo ao encontro de todos. Desta forma, Ele apresenta uma nova 

postura de pastor, não aponta o pecado ou as limitações do outro, mas possibilidades 

positivas como a reconstrução da própria vida.  

Por meio de sua prática e sua palavra, Jesus provocou mudanças no paradigma da 

prática religiosa de sua época. E continua a questionar nossa pastoral, fortemente marcada 

por formalismos, funções eclesiais estanques e por isso, divorciadas do todo, por privilégios 

e por fechamento em pequenos grupos.  O centro do anúncio de Jesus foi “abraçar a todos” 

gesto sem comparação na instauração do Reino de Deus. Por isso, ele condenou os 

paradigmas vigentes na época, combateu a prática dos fariseus, que acolhiam o outro 

somente quando o mesmo estivesse puro diante da lei, pois acolher o pecador significava 

compactuar com o pecado.  

Jesus ensinou que se deve acolher a todos, olhar com misericórdia e promover a 

conversão, libertação do pecado. Assim para os fariseus a prática da acolhida de Jesus era 
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entendida como algo subversivo, porém para o povo da época era entendida como novidade 

e possibilidade de mudança, principalmente para os pobres e os excluídos.  

Nesta dissertação, usamos como modelo de encontro à acolhida recíproca de Jesus 

com Zaqueu, profunda experiência de encontro, paradigma sempre novo para a igreja. Neste 

trecho, Jesus aparece acolhendo e sendo acolhido. Experiência que culmina com a conversão 

de Zaqueu. Neste encontro, destacamos algumas expressões da acolhida evangélica: o olhar 

misericordioso de Jesus, o diálogo simples e verdadeiro com o cobrador de impostos, “olhou 

para cima”, onde o Mestre manifesta seu desejo de visitá-lo. Jesus vai a sua casa e leva uma 

palavra de esperança, “hoje, a salvação chegou a esta casa”. De outro lado, a acolhida 

acontece com a disposição de Zaqueu, “ir mais a frente”, “subir numa árvore”, “buscar o 

vulto do mestre”, “aceitar o auto-convite de Jesus”, corre para sua casa a fim de esperar a 

visita do Senhor. De fato existem dois movimentos, de Zaqueu para Jesus, e de Jesus para 

Zaqueu. É o caminho do acolhimento. O primeiro, certamente é o de Jesus para Zaqueu, pois 

acreditamos que o Espírito de Deus já opera no coração das pessoas, prepara o caminho para 

o grande momento de “encontro”. 

A casa é local de acolhida, Jesus penetra na morada de Zaqueu, ou seja, no seu 

coração. Há um simbolismo muito forte no “acolher em casa”, que significa abrir a vida pra 

o outro, despojar-se da privacidade, permitir que alguém nos olhe por dentro. É neste gesto 

de entrar na casa que Zaqueu se apresenta como pecador e Jesus o acolhe como nova 

criatura. Aqui aparece a força da Palavra acolhedora, “a salvação chegou a esta casa”.  

Devido à concepção vigente na época, este episódio de encontro de Jesus e Zaqueu, 

provocou rumores do grupo de fariseus, pois Jesus vai ao encontro do pecador, senta-se a 

mesa, fato inconcebível diante da lei do puro e impuro.  
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A acolhida que Jesus realizou rompe com os preceitos da lei, instaurou uma nova 

concepção de relação. Em sua prática Jesus resgatou as sementes do amor originário no 

outro, apresenta ao ser humano a possibilidade de viver a proposta de felicidade, anseio da 

humanidade e desejo de Deus criador.  

Em sua prática Jesus ensinou que é necessário acolher o outro, e proporcionar a 

oportunidade de conversão.  Assim Ele apresenta a humanidade a Igreja, que é sinal do amor 

de Deus entre nós e contempla em sua missão desde sua origem, transmitir a mensagem do 

Evangelho.  

No inicio do cristianismo, os membros das primeiras comunidades cristãs tinham a 

concepção nítida de acolher o outro, de promover a fraternidade, e ensinar a prática de Jesus. 

Na casa eles celebravam a fé e acolhida entre irmãos.  

Devido às interferências culturais na época, os primeiros cristãos enfrentaram os 

desafios de acolher a todos, porém traziam com eles fatos da convivência recente com Jesus, 

e eram animados pela ação do Espírito Santo que conduzia a superar as dificuldades e 

promover a acolhida fraterna.  

Atualmente, os cristãos vivem na realidade da cidade, e devido às interferências da 

sociedade hodierna, por vezes se distanciam da acolhida fraterna entre irmãos. A 

maximização do lucro, a competição do mercado, entre outros, reduz o ser humano a um 

número movido por interesses ideológicos e financeiros. Na concepção do mundo 

globalizado, por vezes a acolhida é utilizada como estratégia para agregar clientes. Na visão 

capitalista, vários grupos estudam técnicas de acolhida para ensinar os seus funcionários a 

acolher os clientes.  

Nesta compreensão refletimos sobre a dificuldade de realizar a acolhida fraterna nos 

grandes centros urbanos. Porém verificamos também a existência de vários centros ou 
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comunidades que surgem, reunindo grupos em redor de uma causa ou de um líder, inseridas 

nos grandes centros.  

Observamos que o avanço tecnológico promove uma novidade na relação interpessoal. 

Diante das novas comunidades virtuais, surge o ser humano sedento em estabelecer vínculos 

de amizade e acolhida com o outro. Por meio do universo midiático a pessoa se revela e se 

oculta.  

A Igreja assim esta inserida dentro da realidade da cidade, sendo que a cidade reage 

negativamente contra os centralismos religiosos, a perda do referencial eclesial, ou seja, hoje 

por vezes cada cristão se considera um centro irradiador da fé dentro de determinada 

autonomia.  

No âmbito religioso, observamos como as novas denominações religiosas se utilizam 

da prática da acolhida para agregar membros. Por meio da acolhida oferecem resultados 

imediatos para os problemas atuais, vinculando a concepção de Deus ao mercado financeiro 

ou com o sentido de auto-ajuda para satisfazer desejos momentâneos.  

Na visão de compreender a acolhida como elemento na humanização dos 

relacionamentos, destacamos a atitude de São Maximiliano Kolbe, quando se prontificou a 

morrer no lugar do outro, no campo de concentração em Auschiwitz. Ele acolheu com 

alegria os irmãos e transmitiu a esperança, mesmo diante da realidade cruel que estava 

inserido.  

Nesta perspectiva, observamos a prática de Van Thuan, que diante do sofrimento do 

cárcere, não deixou de acolher o outro e promover a humanização entre os presos e os 

carcereiros. Nesta compreensão salientamos a pratica de acolhida do saudoso Papa João 

Paulo II, quando se dirigiu a prisão para ir ao encontro e perdoar o seu agressor.  
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Acolher assim é se deslocar da acomodação dentro da comunidade para sair ao 

encontro do outro, principalmente dos pobres e excluídos da sociedade. Varias pastorais, 

movimentos e organismos já realizam inúmeras atividades de acolhimento, porém a acolhida 

não deve ser prática restrita de uma pastoral ou movimento. A acolhida realizada por Jesus é 

paradigma em nossa ação pastoral.  

Nesta concepção, o documento de Aparecida afirma que é necessário que os fiéis se 

sintam acolhidos na comunidade, para assim suscitar o sentido de pertença a Igreja e o 

compromisso com o próximo. Para isso é sugerido que as comunidades ofereçam formação 

para aprofundar o conhecimento na Palavra de Deus, os conteúdos da fé, suscitando o ser 

missionário, que vai ao encontro do outro, principalmente os excluídos.  

Nossa pesquisa abordou a importância do acolhimento no interior das paróquias e 

comunidades, sendo que a secretaria paroquial é um local privilegiado de acolhida e 

evangelização. A importância de acolher com solicitude a pessoa que se aproxima. Por vezes 

alguns encontros nem sempre refletem os gestos de acolhida de Jesus.  

Observamos que a liturgia também é outro momento de acolhida fraterna. Na 

celebração da fé, se exterioriza os gestos de encontro com o próximo. O próprio sentido da 

liturgia transcende a lógica humana, com os sacramentos, sinais da presença de Deus no 

meio da humanidade.  

O próprio Jesus se faz presente no vinho e no pão, e proporciona compreender sua 

Palavra, orientando a humanidade a acolher uns aos outros em vista da partilha e da 

solidariedade, suscitando novo ardor a sua Igreja, como ele mesmo afirmou: “Nisto 

reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros”. (Jo 13, 35) 
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