
Homilia – Festa Senhora das Graças (Chaves, 15.09.2019) 

 

Nesta tarde reuniu-se esta multidão de crentes desta cidade de 

Chaves, do Arciprestado do Alto Tâmega e de outros lugares, para 

exaltar a figura de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para lhe agradecer 

os benefícios que receberam de Deus, pela intercessão da Senhora das 

Graças. 

Esta invocação é rica e sugestiva, porque assume e sintetiza 

tantas outras que são atribuídas a Maria – Ela é Senhora da Saúde, 

Senhora das Dores, Senhora dos Remédios, do Amparo, do Bom 

Despacho e tantas outras belas invocações, além daquelas que se 

referem aos lugares das aparições: Senhora de Fátima, de Lurdes ou de 

Aparecida. Mas seja qual for a necessidade ou lugar, Maria é sempre 

Senhora das Graças, intercessora pelos seus filhos que a reconhecem 

medianeira “das Graças” com que Deus nos quer enriquecer. 

Ela pode ser e tem sido, ao longo da história e nas nossas vidas a 

Senhora das Graças porque precisamente desde o início foi a “cheia de 

graça” – segundo a saudação do Anjo. Cheia de graça, porque cheia de 

Deus, revestida e habitada pela sua santidade (e não com a marca do 

pecado!); cheia de graça porque escolhida para uma missão única e 

decisiva na História da Salvação: ser Mãe do Filho de Deus. Porque 

experimentou na sua vida que a graça de Deus é mais forte do que todo 

o mal do mundo, é mais forte do que os nossos limites e pecados, o seu 

papel foi e continua a ser de Senhora das Graças. Ela sabe como 

ninguém que cada um de nós, em várias circunstâncias, precisa dessa 

força divina, sobretudo quando está doente, aflito, carente, angustiado, 

só. Ela sabe que esta humanidade pese embora toda a evolução 

tecnológica e os avanços em vários domínios continua a ser uma 

humanidade, que precisa das graças do céu. A morte e a doença 

continuam a confrontar-nos com os nossos limites; as injustiças e as 

corrupções continuam a chocar-nos pela sua desumanidade; os dramas 

de cataclismos associados às alterações climáticas recordam-nos a 

nossa fragilidade perante a força da natureza. 

Hoje exaltamos a Mãe do Céu por todas as graças que, por seu 

intermédio, recebemos de Deus e renovamos as nossas preces por 

aqueles que nas suas situações de vida difíceis mais precisam dessa 

ajuda divina. Mas a liturgia deste domingo convida-nos a refletir (e 

valorizar) uma das graças mais importantes que a pessoa pode receber: 

a misericórdia de Deus. Dela nos fala o Evangelho, de modo especial, a 

última das três parábolas propostas por Jesus. 

Nesta bela parábola destaca-se o percurso do filho mais novo. 

Cheio de vida e de sonhos reivindica a sua parte da herança e sai de 



casa, experimentando a aventura da liberdade e do desconhecido. Muito 

rapidamente se confronta com o seu fracasso, reconhecendo que o 

único porto de abrigo é voltar à casa do pai. Nesta figura identificamos 

tantas vidas que, abandonando a casa do Pai, pondo a fé para trás das 

costas, imaginaram que isso traria mais liberdade e autonomia. Tantas 

ilusões e equívocos de que muita da cultura moderna é fértil. Uma 

humanidade que esquece a Deus ou se volta contra Ele não é mais livre, 

mais feliz ou mais humano. Como lembrava o Papa Bento XVI, a 

necessidade maior do nosso tempo é a redescoberta do autêntico rosto 

de um Deus que é Amor, que é Pai de Misericórdia.  

Na parábola do evangelho, o pai é, de facto, a figura central. O 

seu amor evidencia-se quando deixa o filho partir, dando-lhe a herança, 

reconhecendo o seu direito, não fazendo ameaças ou chantagens. Um 

pai amoroso, que respeita a liberdade do filho, mesmo que sofra e se 

angustie com o seu descaminho. Um pai cheio de amor, que é capaz de 

esperar todos os dias, de confiar que a consciência daquele filho há-de 

ajudá-lo a cair em si e voltar. É um pai de misericórdia que vai ao 

encontro do filho, o acolhe de braços abertos e lhe prepara uma grande 

festa. Este é o autêntico rosto de Deus, Pai de misericórdia que Jesus 

anuncia e testemunha comendo com os pecadores. Este é o Pai de 

misericórdia que precisamos de redescobrir, como aquele filho que só 

nesse dia percebeu o pai que tinha. 

A misericórdia é a grande graça de que o nosso tempo carece. Por 

isso é que o Papa Francisco em 2016 proclamou o ano da misericórdia e 

nos lembrou que a misericórdia é que salva o mundo. Quando existe 

tanta indiferença, egoísmo, ganância, ódio e vinganças, o Papa 

desafiou-nos a fazer de cada família, de cada comunidade cristã 

verdadeiros oásis de misericórdia. Isso começará a acontecer quando as 

relações humanas forem mais fraternas e próximas e se multiplicarem 

os gestos do perdão e paz. 

Na segunda leitura ouvimos S. Paulo confessar ao seu discípulo e 

amigo Timóteo que tinha alcançado misericórdia. Apesar de, no 

passado, ter sido blasfemo, perseguidor e violento, foi perdoado por esse 

Deus de misericórdia, revelado por Jesus, que ainda o achou digno de 

confiança e o chamou ao seu serviço. De facto, ao longo da História, 

tantos homens e mulheres deram o salto para a fé viva, forte, 

desassombrada, quando se sentiram plenamente amados, perdoados e 

salvos por este Deus. Ele não desiste de nenhum dos seus filhos, como 

o Pastor que não desiste de nenhuma das suas ovelhas, uma vez que 

cada uma é preciosa. E no final o Pai organiza uma festa, porque há 

sempre festa no céu quando cada filho retorna ao seu lugar na casa do 

Pai. Esta marca festiva deve marcar o tom do nosso Cristianismo e não 

um tom cinzento, ressentido, amargurado, exemplificado na figura do 

filho mais velho. 



Maria, Senhora das Graças, é a Mãe de misericórdia, vida e 

esperança nossa. Esperamos e pedimos-lhe por esta graça tão especial, 

a da misericórdia, capaz de transformar tantos corações frios, distantes 

e descrentes. Que faça chegar esta graça do reencontro com o Pai a 

tantos filhos que o esqueceram, a abandonaram e também àqueles que 

a buscam. 

De uma festa, e sobretudo de uma festa com tanto significado 

como esta, não podemos sair como chegamos. As graças que recebemos 

por Maria devem produzir em nós alguns efeitos, representam um 

compromisso, tal como sucedeu com ela que entregou a sua vida a uma 

grande missão. Quase a terminar este Ano da Missão, cada um tome 

consciência do que tem uma missão que começa no testemunho da 

misericórdia de Deus 

A concluir peçamos à Senhora das Graças que nos conceda a 

graça de trabalharmos para que a Igreja no mundo, nesta diocese, neste 

arciprestado em Chaves e suas paróquias tenham um rosto mais belo e 

jovem. Como dizia o Papa Francisco (Fátima a 13 de Maio de 2017) este 

rosto brilha quando Ela (a Igreja) é missionária, acolhedora, livre, pobre 

de meios e rica de amor. Que por intercessão de Maria, Deus nos 

conceda esta graça e também todas as graças que neste dia cada um de 

vós lhe quer pedir. Amen. 

 

+ António Augusto Azevedo 


