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INTRODUÇÃO
QUANDO A VISITA FAZ A DIFERENÇA

“Hoje que a Igreja deseja viver uma profunda 
renovação missionária, há uma forma de pregação 
que nos compete a todos como tarefa diária: é cada 
um levar o Evangelho às pessoas com quem se 
encontra... É a pregação informal que se pode realizar 
durante uma conversa, e é também a que realiza um 
missionário quando visita um lar”
(Papa Francisco, A Alegria do Evangelho, n. 127).

Uma Igreja em missão é uma Igreja em saída; é 
também uma Igreja que visita. Engolidos por uma 
mentalidade frenética, que nos faz estar sempre com 
pressa, correndo, ocupados com tantas coisas, talvez 
estejamos perdendo a alegria da experiência de uma 
visita. Visita não combina bem com pressa; aliás, é 
acompanhada do gozo do estar juntos, do aprofun-
damento das relações humanas, do respeito, da escu-
ta, das surpresas. Hoje, não raramente, cidades são 
marcadas por paredes frias de edifícios altos, paredes 
que protegem, mas que também separam, dificultam 
a comunicação e a experiência da alegria e do gozo 
de uma visita amiga. Quanta solidão em grandes edi-
fícios, quanto abandono, quanta frieza... Entre esses 
habitantes, tantas vezes pessoas idosas que, como 
Papa Francisco não se cansa de nos recordar, são 
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descartadas porque não produzem bens materiais e 
porque não são úteis à sociedade.

A vida ensina que tantas vezes uma visita ami-
ga e um encontro verdadeiro nos fazem sair da ex-
periência de solidão e de abandono. Em geral uma 
visita é uma experiência de encontro. Um encontro 
tem sempre um caráter de surpresa, de inesperado. 
Conexões virtuais nos põem em contato, mas não 
proporcionam a experiência única do encontro. 
Mais do que contatos, necessitamos de experiên-
cias de encontros, gratuitos e surpreendentes. Pre-
cisamos ver, tocar, abraçar, sentir o outro. Somente 
tais experiências têm o poder de arrancar-nos da 
solidão que deprime e que mata. Visita e encontro. 
Visitar-se e encontrar-se. 

O Papa Francisco não se cansa de chamar-nos a 
atenção sobre o tema do encontro. Estar fisicamente 
perto de outra pessoa não significa que se pode falar 
de encontro. Quando dou uma moedinha ao pobre 
que vem pedir ajuda, e nem olho para seus olhos, 
o encontro não acontece. Aquela moedinha foi ex-
pressão de minha disponibilidade de ajudar, ou foi 
o modo que encontrei para livrar-me do mendigo?

Um encontro começa pelo olhar no olho, con-
templar o rosto. Somente depois que estabeleço um 
encontro com alguém, então estou em condições de 
ajudar. A ajuda pode ser material, mas não só. Aliás, 
por certo, muitas vezes dar do seu tempo, emprestar o 
ouvido, tocar a pessoa e dizer a palavra certa no mo-
mento certo pode ajudar mais que uma moedinha.
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Visita começa pela acolhida. Essa pode ser ex-
pressa de diversos modos. No sul do Brasil, oferecer 
um chimarrão é expressão de acolhida e de atenção 
ao visitante. No nordeste, oferecer um cafezinho é 
expressão de boas-vindas. Em outras partes do mun-
do há outros modos de fazer a pessoa sentir-se aco-
lhida, em casa. Todos concordamos que a acolhida 
mais autêntica é a que é expressa simplesmente no 
rosto, pelo sorriso, na expressão de alegria pelo en-
contro. Tais atitudes são um cartão de visitas bem 
mais eficaz do que oferecer presente material ou pre-
parar um tapete bonito na entrada da casa...

Visitar, acolher, encontrar-se, recomeçar: a Sa-
grada Escritura é uma fonte inspiradora para rever 
a qualidade de nossas visitas. A intenção aqui é con-
vidar você, leitor(a) a visitar a Bíblia com esta chave 
de leitura: a visita de Deus como inspiração para a 
eficácia de nossas visitas.

Na conclusão do Jubileu Extraordinário da Mi-
sericórdia, Papa Francisco com alegria diz que, du-
rante aquele ano jubilar, a Igreja se colocou à escuta 
e experimentou com intensidade a presença de Deus 
Pai no perdão. Por isso, diz ele, “foi realmente uma 
nova visita do Senhor ao meio de nós” (Papa Francis-
co, Misericordia Et Misera, n. 5, 21/11/2016).
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1
A ALEGRIA DE UMA VISITA AMIGA: 

QUEM NÃO GOSTA?

São tantas as visitas, e com tão diferentes sabo-
res. Em nossos dias podemos falar de visitas físicas 
e virtuais. Há sempre mais visitas que nos chegam 
via internet ou por telefone, nem sempre desejáveis... 
Pelas redes sociais somos visitados a cada instante. 
Isso nos ocupa e a tais visitas é dedicado sempre mais 
tempo. Visitas virtuais certamente trazem informa-
ções e nos possibilitam tantos contatos. Há jovens 
hoje que quase não saem mais do seu quarto. So-
mente vida de comunhão com outros e com O Outro 
(Deus) pode fazer-nos vencer a solidão.

Há a visita com interesses unicamente comer-
ciais, que parece baterem sempre mais às nossas 
portas. Mas há também a visita da pessoa amiga em 
hora de necessidade, de dor, de desespero. Há visitas 
que nos alegram, nos animam, nos confortam. Elas 
fazem a diferença! Há a visita que é presença amiga 
e que traz a palavra certa quando estou em dores no 
leito do hospital. Há a visita surpreendente de quem 
chega na hora em que eu mais necessitava.

A promessa de visita de uma pessoa muito cara 
cria expectativas, enche o coração de alegria. Isso não 
é de hoje. O grande apóstolo S. Paulo, tão firme na 
fé e grande missionário, soube também muito bem 
cultivar amizades com pessoas das comunidades que 
ele conhecia. Eis um bonito exemplo: “Irei até vocês... 
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Não quero vê-los apenas de passagem... Quando Timó-
teo for encontrar vocês, cuidem que esteja sem receios 
no meio de vocês, pois ele trabalha como eu na obra 
do Senhor... Sejam vigilantes, permaneçam firmes na 
fé, sejam homens, sejam fortes. Façam tudo por amor. 
Mais uma recomendação, irmãos:... Sejam atenciosos 
para com pessoas de tal valor e para com todos os que 
colaboram e se afadigam na mesma obra... Saibam 
apreciar pessoas de tal valor” (1Cor 16,5-18).
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2
A ENCARNAÇÃO: A VISITA QUE 

PROMOVE NOVAS RELAÇÕES

Há visitas muito esperadas, para as quais toda 
preparação parece pouco. Algumas são esperadas 
até com tapete vermelho... Outras não são espera-
das, e chegam de surpresa, às vezes pela porta dos 
fundos. Qual é a melhor: a que é esperada ou a que 
chega sem avisar?

A visita de Deus foi preparada, mas o modo de 
sua chegada foi uma grande surpresa. Você já imagi-
nou preparar tudo bem na porta de entrada princi-
pal da casa, com tapete, flores de todas as cores, tudo 
limpinho e brilhante e, de repente, a visita chegar e 
entrar pela porta dos fundos, lá onde tudo está re-
virado, sujo, de pernas pro ar?... Foi bem assim que 
Deus chegou a nós. Gosto de pensar em Deus como 
Aquele que tem um bom senso de humor e que gosta 
de festa. Santos Benetti (no livro “Salmos, verso e re-
verso”, Edições Paulinas, S. Paulo, 1978) já dizia que 
o Natal é a festa do “humor de Deus”. E talvez mui-
tos de nós, por sermos demasiado sérios, ainda não 
acolhemos o Deus que entrou na história nossa pela 
porta dos fundos. Desde a encarnação, Deus nos 
surpreende com Sua originalidade e simplicidade.

Quando o apóstolo São Paulo apresenta à comu-
nidade dos Filipenses o modo como Deus veio nos 
visitar ele dá destaque à humildade de Jesus Cristo. 
Como sabemos, Ele era Deus desde sempre, tinha a 
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condição divina, mas o destaque está no fato que ele 
não se apegou a isso, não buscou a si mesmo, não 
quis aplausos e nem mostrar-se importante. Ele “es-
vaziou-se a si mesmo” (Fil 2,7). Somente os humildes 
possuem a liberdade interior e, por isso, são capazes 
de fazer isso. A visita do Deus que esvaziou-se a si 
mesmo somente recebe acolhida em corações capa-
zes de esvaziar-se de si mesmos, em pessoas capazes 
de se tornarem crianças. Somente os fortes são capa-
zes de serem humildes sem sentirem-se humilhados.

Isso me faz lembrar a história de duas crianças 
que, num dia de verão, estavam na areia da praia, 
construindo, com areia molhada, um castelo com 
torres, passarelas e passagens internas. Trabalhavam 
muito. Quando estavam perto do final do projeto, 
veio uma onda e destruiu tudo, reduzindo o castelo 
a um monte de areia e espuma. Ao ver isso, achei 
que as crianças cairiam no choro, depois de tanto 
esforço e cuidado, mas tive uma surpresa: em vez de 
chorar, correram pela praia, fugindo da água, rindo, 
de mãos dadas, e começaram a construir outro cas-
telo. Compreendi que havia recebido ali uma bela 
lição: tudo em nossas vidas, todas as coisas que gas-
tam tanto de nosso tempo e de nossa energia para 
construir, tudo é passageiro, tudo é feito de areia; 
o que permanece é só o relacionamento que temos 
com as outras pessoas. Mais cedo ou mais tarde, 
uma onda virá e destruirá ou apagará o que levamos 
tanto tempo para construir. E quando isso aconte-
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cer, somente aquele que tiver as mãos de outro al-
guém para segurar, será capaz de rir e recomeçar.

Deus, que nos criou, sabe que o que perma-
nece é o relacionamento que estabelecemos com 
outras pessoas, e não os prédios que construímos 
ou nos quais habitamos, nem as riquezas que te-
mos, nem posições a que fomos elevados ou títu-
los que possuímos. Por isso, depois de esvaziar-se, 
no processo de encarnação, Jesus Cristo deu outro 
passo: assumiu a “condição de servo... apresentan-
do-se como simples homem”. E foi mais além: “Hu-
milhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a 
morte, e morte de cruz” (Fil 2, 7-8). Ser humilde 
e ter um coração de criança são atitudes que nos 
preparam e capacitam a estabelecer relaciona-
mentos de igualdade, de ver a outra pessoa como 
irmão, como irmã. Jesus foi pastor, e não patrão; 
foi irmão, e não chefe; foi servo e não mandatário. 
Toda sua vida na terra foi dedicada a criar laços 
de fraternidade e de solidariedade. Ensinou-se a 
chamar Deus de pai e a não chamar ninguém de 
mestre, pois somente ele é o nosso mestre, senhor 
e rei. É mestre que ensina pelo exemplo; é senhor 
que domina sobre todos os males e vence todas as 
tentações; é rei que usa uma coroa de espinhos.

Evidentemente, tal modo de relacionar-se iria 
criar conflitos. De fato, não demorou para que a 
perseguição começasse. Já no início do capítulo ter-
ceiro de seu evangelho, São Marcos nos diz que os 
líderes dos judeus e do império romano se uniram 
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contra Jesus – apesar de serem inimigos ferrenhos 
entre si – e “faziam um plano para matar Jesus” (Mc 
3,6). Isso mostra que as autoridades, homens sérios 
e sob a escravidão das leis, não compreenderam que 
para entrar no Reino de Deus é preciso ser como 
um menino, ter um coração de criança. Foram eles 
que decidiram eliminar Jesus, o qual chorou sobre 
a capital, pois esta não reconheceu o tempo em que 
foi visitada (cf. Lc 19,44).



15

3 
O EVANGELHO DA VISITA

O evangelho segundo São Lucas é, por excelên-
cia, o evangelho da visita. Do início ao fim ele parti-
lha experiências de visitas, com todas as suas conse-
quências e com as mais diferentes reações.

Ele inicia relatando a visita do anjo enviado por 
Deus a Zacarias, libertando Isabel do vexame de pa-
recer ter sido abandonada por Deus, por causa de 
sua esterilidade (Lc 1,5-25). O fruto desta visita é a 
concepção de João Batista, aquele que iria preparar o 
povo para acolher o Emanuel, Deus-conosco.

Em seguida, o evangelista narra outra visita do 
anjo do Senhor. Agora a agraciada é a jovem moça 
chamada Maria, que vivia no ‘fim de mundo’, na to-
talmente desconhecida cidadezinha de Nazaré (Lc 
1,26-38). Tal visita mostrou-se igualmente fecunda, 
pois Maria concebeu Jesus, Salvador da humanida-
de, o Emanuel.

Maria, grávida, teria mil razões de ficar em casa, 
para não expor-se a possíveis vexames públicos, 
dado que José não era o pai biológico do filho. Mas 
ela, agraciada pela visita recebida, tornou-se visita-
dora. Enfrentou o perigo das montanhas e das estra-
das precárias e foi “às pressas” visitar sua prima Isa-
bel. Visita promove visita. Deus ‘saiu’ de si mesmo e 
visitou Maria; Maria saiu do seu mundo, de sua casa 
e de seu povoado e tornou-se a portadora da alegria 
da Boa Nova aos pobres, simbolizados em Isabel.
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Toda a vida pública de Jesus é apresentada por 
esse evangelista como uma grande visita de Deus à 
humanidade. Isso aparece desde o início do evange-
lho. Onde o povo encontrava Jesus? Em um escritó-
rio, escondido atrás de uma escrivaninha e sentado 
numa cadeira de executivo? – Não! O encontramos 
em templos? – Sim, mas não tantas vezes. O mais co-
mum é encontrá-lo na estrada, no caminho, à beira 
do mar, no barco ou na montanha ensinando o povo, 
nos lugares públicos, nas casas de famílias, no monte 
para rezar, junto ao poço d’água, etc.

Jesus é por excelência o homem que sai, que vai 
ao encontro, que está livre para os outros, para escu-
tá-los, para orientá-los, para curar os doentes, para 
libertar dos males. Sua liberdade é tal que ele não 
tem problema de mudar a agenda de um momento 
para o outro: quando planeja descansar com os dis-
cípulos, de repente pessoas sedentas e famintas vêm 
a ele. Movido por compaixão (e não por uma doutri-
na rígida e preestabelecida), ele muda os planos e se 
dedica a servir a multidão, envolvendo os discípu-
los no ministério (Mc 6,30-45).  Mudou sua agenda 
quando os samaritanos vieram a ele (Jo 4,40).

Citemos aqui apenas alguns relatos do evangelis-
ta São Lucas que ressaltam Jesus como o mestre itine-
rante, visita de Deus para libertar o povo. Mais adian-
te desenvolveremos tais episódios com mais detalhes.

Lc 2, 41-50: aos doze anos de idade, Jesus, por 
ocasião de uma peregrinação anual à capital para 
a festa da Páscoa, fica em Jerusalém, onde senta-se 
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com os doutores, os escuta e faz perguntas, o que 
deixava todos maravilhados.

Lc 7,11-17: Jesus ressuscita o filho da viúva de 
Naim, fato que surpreendeu a todos, a ponto que a 
multidão, interpretando isso como expressão da vi-
sita de Deus, exclamou: “Um grande profeta apareceu 
entre nós, e Deus veio visitar o seu povo” (v. 16).

Lc 7,36-8,3: Aceitando o convite de um fariseu, 
Simão, Jesus poderia parecer um visitante ingênuo, 
mas se revela como um profeta. Aproveita cada visita 
para abrir os olhos para novas dimensões.

Lc 19, 1-10: Um dos mais belos exemplos da efi-
cácia da visita de Jesus é quando ele visita o pequeno 
Zaqueu. A presença de Jesus na casa dele é acolhi-
da por ele como o momento de mudança de vida, 
de lançar fora o passado e de iniciar uma vida nova. 
“Hoje a salvação entrou nesta casa” (v. 9).

Lc 19,41-44: Já perto do momento da paixão, 
Jesus, ao entrar na capital e contemplar a cidade, 
chorou. Foi uma das poucas vezes que o evange-
lho fala que ele chorou. Por que? Porque, depois de 
tudo o que ele havia feito, por palavras e por sinais, 
revelando a chegada do Reino de Deus, ele consta-
ta que Jerusalém “não reconheceu o tempo em que 
Deus veio para visitá-la” (v. 44). Jesus faz a experi-
ência triste e decepcionante do visitante rejeitado. 
Ai que dor! Só resta chorar...


