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17 de Abril de 2020 - Igreja de Almada, Portugal 
 
Celebramos nesta sexta feira de oitava da Páscoa o dia da Ressurreição 

do Senhor. Recordamos o nascimento do Venerável Francisco Xavier Van 
Thuân neste dia 17 de Abril. Que neste dia no ano de 1928 nasceu em Hue no 
Vietname. Pedimos a Deus na oração de colecta no início desta celebração para 
que possamos realizar na vida o que celebramos na fé. O Cardeal Van Thuân 
procurou sempre configurar a sua vida com a fé. Na vida familiar, no seu caminho 
vocacional, nos estudos e trabalho pastoral, na prisão durante treze anos, pelo 
mundo inteiro, em Roma junto do sucessor de Pedro, na cama do hospital até à 
morte. Como escutávamos na primeira leitura do livro dos Apóstolos 
"apoderaram-se de Pedro e João e meteram-nos ma prisão por eles estarem a 
ensinar o povo e a anunciar a ressurreição dos mortos”. Assim sucedeu com o 
jovem Bispo vietnamita Van Thuân a 15 de Agosto de 1975.  Pastor dedicado no 
ensino do seu povo e na formação dos sacerdotes foi levado para a prisão. O 
prisioneiro Van Thuân anunciou como Pedro o nome de Jesus Cristo como o 
único nome debaixo do céu, dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. 
Também Van Thuân cheio do Espírito Santo anunciou as maravilhas do Senhor. 
A maior das quais o amor profundo a cada uma das pessoas que Deus colocava 
na sua vida e de forma muito particular aos seus inimigos. Tendo Cristo como 
pedra angular como cantávamos no salmo desta celebração Van Thuân pôde 
viver nas circunstâncias humanas mais adversas com Esperança. Enchendo 
cada momento de amor não esperando pelo dia de amanhã. Privado do 
pastoreio do seu povo escreveu cartas pastorais, orações de Esperança, 
meditações. Na mais radical das suas conversões há-de afirmar: "Não esperarei, 
vivo o momento presente, cheio de amor. Vivo com perfeição cada minuto e a 
vida será santa. O caminho da esperança é calçado de pequenos passos de 
Esperança. Como tu Jesus, que fizestes sempre o que agrada ao teu Pai. A cada 
minuto quero dizer-te: Jesus, eu te amo, a minha vida é sempre uma nova e 
eterna aliança contigo." Como São de enorme actualidade para nós estas 
palavras do Venerável Cardeal Van Thuân. Vivendo muitos de nós reclusos em 
tempos de pandemia. Face à doença e ao sofrimento que nos parecem conduzir 
à noite da vida, à morte, parece ser difícil ter Esperança. Como Pedro e seus 
companheiros nada apanharam na pesca toda a noite como escutávamos no 
Evangelho também a nós nos parece difícil que algo de bom aconteça na noite, 
que nos parece a vida do mundo actualmente. No entanto à palavra de Jesus 
tudo muda num momento: "Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis." 
Assim compreendemos nesta hora da humanidade que sem Deus nada 
podemos alcançar. Compreendemos como nos ensina o sucessor de Pedro, o 
Papa Francisco, que não estamos sozinhos nesta barca. Compreendemos que 
precisamos e dependemos uns dos outros e que todos dependemos de Deus. 
Nesta Santíssima Eucaristia celebrada nesta igreja com tão poucas pessoas não 
podemos esquecer tantas e tantas pessoas privadas do acesso à Santíssima 
Eucaristia. E como nos fazem sentido as palavras de Van Thuân, um dos 
maiores Apóstolos da Eucaristia, no século XX, quando nos relata em Cinco 
pães e dois peixes: "Já celebrei com patena e cálice dourados, agora, com teu 
sangue na palma da minha mão. Já percorri o mundo para conferências e 
reuniões, agora estou recluso numa cela estreita, sem janela. Já fui visitar-te no 



tabernáculo, agora levo-te comigo, dia e noite, num bolso. Já celebrei a missa 
diante de milhares de fiéis, agora na escuridão da noite, passando a comunhão 
debaixo do mosquiteiro. Já preguei exercícios espirituais aos padres, religiosos, 
aos leigos...agora um padre, também ele prisioneiro, me prega os Exercícios de 
Santo Inácio, através da greta de madeira. Já dei a bênção solene com o 
Santíssimo Sacramento na catedral, agora faço adoração eucarística todas as 
noites as 21h no silêncio, cantando baixinho o Tantum Ergo, a Salve Rainha e 
concluindo com esta breve oração: Senhor estou contente em tudo aceitar das 
tuas mãos, todas as tristezas, os sofrimentos, as angústias, até à minha morte. 
Amen". Aceito a minha cruz e cravo-a com as minhas duas mãos, no meu 
coração. Se me permitisses escolher, não mudaria porque Tu estás comigo! Não 
tenho mais medo, entendi, sigo-te na tua paixão e em tua Ressurreição. No 
profundo amor, fruto da intimidade com Jesus em oração, tal como João também 
Van Thuân foi capaz de reconhecer Jesus e como Pedro lançar-se em seus 
braços despindo a túnica das suas seguranças. Para se deixar revestir para o 
banquete preparado por Jesus que convida: "Vinde comer". Veste um só 
uniforme e fala uma só linguagem: a caridade, afirmava Van Thuân. Jesus 
aproxima-se de cada um de nós esta tarde, nos mais diversos lugares e 
circunstâncias, em que nos quisemos aproximar de Jesus. E hoje queremos 
aprender a aproximarmo-nos de Jesus com a ajuda do Venerável Cardeal Van 
Thuân. Cuja vida aprovada pela Igreja nas suas virtudes heroicas, tendo-o 
declarado venerável, nos é apresentada como um exemplo. Pedindo a sua 
intercessão junto de Deus possamos alcançar os milagres mais necessários nas 
nossas vidas segundo a Santíssima Vontade de Deus e para que no tempo 
oportuno a Santa Igreja o possa vir a elevar aos altares. Que a Virgem 
Santíssima, Senhora da vida e da alegria, que Jesus nos deu como Mãe possa 
encontrar em nós a mesma total confiança que encontrou no coração e na vida 
do Cardeal da Esperança. Concluímos com as palavras do nosso amado 
Cardeal Van Thuân dizendo a Maria nossa Mãe: "Em mim, ó Mãe, continua a 
operar, a rezar, a amar, a sacrificar-me. Continua a cumprir a vontade do Pai, 
continua sendo a Mãe da Humanidade. Continua a viver a paixão e a 
Ressurreição de Jesus. Ó Mãe, consagro-me a ti, todo a ti, agora e sempre. 
Vivendo no teu espírito e no de José, eu viverei no espírito de Jesus, com Jesus, 
José, com os anjos e santos e todas as almas. Amo-te, ó Mãe nossa, e 
compartilharei a tua fadiga, a tua preocupação e os teus combates pelo Reino 
do Senhor Jesus. Amen"  
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