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Cristo Sacerdote 

(desenho de Catarina Chévrier, as)
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POVO  SACERDOTAL 
Ana Roy 

Em nossa carta de 2006, 
apresentávamos aos nossos amigos 
alguns traços marcantes da 
personalidade e da espiritualidade 
sacerdotal de Marie Magdeleine 
Galliod, fundadora da congregação 
das Auxiliares do Sacerdócio. 

Na remessa deste ano, partindo da 
Escritura, tentaremos com modéstia 
refletir sobre o sacerdócio comum dos 
fiéis, o meu, o nosso, o do povo que 
Deus se constituiu quando fizera 
aliança com Israel: 

“Vocês serão para mim um reino 
de sacerdotes, uma nação santa” 
Ex.19,6.

A determinação é clara e pertence 
ao desígnio eterno de Deus, plano 
imutável e irreversível. O “vocês” 
presente no texto dirige-se ao povo 
todo sem distinção, não a tal ou tal 
seleção de pessoas. Daí vislumbra 
dignidade sacerdotal concedida a todo 
ser humano, conforme funções e 
serviços diversos imprescindíveis uns 
aos outros na sua atuação. 

É fácil perceber que tal 
abordagem de uma humanidade 
sacerdotal corre através da Bíblia 
desde o ensinamento dos profetas, a 
oração dos salmistas até o Apocalipse 
e condiciona a fundação da Igreja, 
ícone viva do Reino de sacerdotes. 

Com efeito, Pedro colocou em 
torno de Jesus, pedra de alicerce e 
pedra angular, as pedras vivas 
destinadas a formar nEle e com Ele 
“Uma raça santa, eleita, um sacerdócio 
régio, uma nação santa,” (Pd 2,9) 

Assim, do primeiro ao segundo 
testamento, todos os filhos e filhas de 
Deus, independente do sexo, de faixa 
etária, de cultura, de etnia são 
incorporados à identidade sacerdotal 
de Jesus. 

O batismo dos cristãos, hoje, não 
tem outro significado do que 
reconhecer e expressar essa integração 
ao corpo sacerdotal, com as 
conseqüências e a responsabilidade 
que dele decorrem. 
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Contudo, de geração em geração a 
mesma questão subsiste: 

Percebem os batizados e todos os 
homens e mulheres à procura do 
Absoluto e do serviço do homem, a 
suma dignidade de sua vocação 
humano-divina e o sentido que ela 
concede à sua existência histórica? 

Os limites deste artigo não 
permitem uma referência mais 
explícita ao sacerdócio ministerial e 
hierárquico. Nossa escolha é 
proposital e plenamente consciente da 
vida em abundância, sacramental, 
distribuída a todo o povo sacerdotal, 
pelo ministério presbiteral para que 
este possa viver a sua missão. 

Deter-me-ei, aqui, sobre a vida 
sacerdotal de Jesus no intuito de 
esclarecer a nossa: 

A identidade sacerdotal de Jesus: 
sua encarnação e seu sacerdócio. 
A prática sacerdotal de Jesus na 
vida cotidiana 
O ponto culminante da existência 
sacerdotal de Jesus. 

Identidade sacerdotal de Jesus:  
Sua encarnação: “Eu te gerei”.
Bem sabemos que a identidade de 

uma pessoa não se define por um 
documento nem se reduz a um 
registro. Identidade exige tempo e 
experiência para aparecer. Identidade 
é aprendizagem, abertura, 
disponibilidade, conquista que pouco a 
pouco delineia uma personalidade 

inédita dentro e a serviço da 
humanidade. 

O homem Jesus nascido de Maria, 
despojado livremente de seus direitos 
divinos, recebeu progressivamente, no 
meio do seu povo, como nós, a 
consciência de sua filiação divina no 
centro de sua humanidade. 

Na sua condição carnal, porém, 
Jesus se deu conta de uma experiência 
única, extraordinária, confirmada no 
Jordão, mas já preexistente na oração 
dos salmistas que ele assimilava 
“enquanto crescia em idade e 
sabedoria” no seu povoado. 

“Você é príncipe... desde o dia de 
seu nascimento... Eu o gerei, como o 
orvalho antes da aurora” (Sl 110,3) 

Pela primeira vez, um homem da 
nossa raça, sem recorrer à fé, pode 
interpretar em plena evidência esta 
experiência luminosa: “Filho de Deus 
eu sou; eu sou na minha corporeidade, 
na minha humanidade modelada no 
ventre de uma mulher, minha mãe”. 

O divino e o humano empossam o 
corpo de Jesus e integram sua 
personalidade, como dois abismos se 
apelam e se fundam em perfeita 
unidade.

O Pai, transbordante de 
contentamento amoroso, contempla 
em seu Amado, todos os seus filhos 
reunidos, achegados numa comunhão 
que escapa a toda expressão verbal ou 
escrita.

O Filho dileto, exultante no 
estremecimento de sua carne, 
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sensibilidade, afetividade, saboreia o 
encantamento do Pai diante de uma 
humanidade do seu agrado. 

Entre a paternidade geradora, 
desde eternidade e a filiação gerada 
nos tempos cumpridos, a maravilha 
aconteceu: “Um Filho nos foi dado”.

O corpo do Galileu, em carne e 
ossos é o corpo pelo qual se voltam 
todas as esperanças de salvação e de 
felicidade. Corpo vivo por excelência 
de uma vida vinda de longe, corpo 
grávido de uma promessa que orienta 
nossas humanidades por horizontes 
sem fim. 

Então, Jesus coloca este corpo à 
disposição do Pai: 

“Sim, Pai, não quiseste oblação e 
sacrifícios de animais... Tu me deste 
um corpo, eis me aqui para fazer a tua 
vontade”.

Basta dizer que Jesus não terá 
outro meio, outro instrumento para 
cumprir a sua missão, senão esta 
dádiva do Pai: Corpo recebido, corpo 
oferecido; corpo entregue, corpo 
sacrificado; corpo morto, carne 
ressuscitada para a glória do Pai na 
glorificação de seus filhos. 

O Sacerdócio: “Tu és sacerdote” 
Continuemos a nossa leitura do 

salmo 110 e deixemo-nos questionar 
por esses versículos que possam nos 
inspirar as mesmas ousadias fecundas 
que nossos antepassados intuíram na 
oração.

Jesus cresceu e se alimentou 
espiritualmente a esta fonte orante. O 
versículo que prolonga o da 
encarnação nos deixa espantados! “Tu 
és Sacerdote para sempre segundo a 
ordem de Melquisedeque”.

A conjunção das duas afirmações 
rompe com todo conceito conhecido. 

A graça da encarnação implica 
aqui a graça sacerdotal. Filiação e 
Sacerdócio estão extensivos e 
correlativos um a outro, realidade 
universal, abrangente, que nada possa 
separar. 

Então, de vez, com Jesus e nEle, 
não obstante nossas limitações e 
fragilidades, somos todos e todas, 
filhos e filhas, “sacerdotes” com este 
mesmo sacerdócio comum a toda 
humanidade nascida. 

Disso temos consciência? Nossos 
educadores religiosos nos introduzem 
neste mistério de nossa plena 
realização? Jamais a humanidade 
corresponderá à sua vocação se não 
apresentar ao mundo um “Reino de 
Sacerdotes” em que “toda carne possa 
ver a salvação de nosso Deus.” 

Com convicção, queria conclamar 
a meus irmãos e irmãs: ‘Não há filho 
que não seja sacerdote, não há 
sacerdote que não seja filho’. 
Experimente, meu irmão(ã), a graça 
sacerdotal na sua filiação, tal como 
Jesus a descobriu e cultivou. 

Eis a nossa condição, a belíssima 
humanidade que Deus quis ontológica 
e eternamente sacerdotal, povo que 
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Ele se constituiu, em que temos nosso 
lugar. É claro demais que este 
sacerdócio comum não terá a força de 
aparecer se não receber alimento e 
sustento do sacerdócio ministerial 
instituído para promovê-lo. Resta 
agora a abrir os evangelhos para 
aprender de Jesus como viver nosso 
sacerdócio próprio. 

A prática sacerdotal de Jesus 
Uma releitura possível do 

evangelho - e confesso privilegiá-la - é 
contemplar o mistério do corpo de 
Jesus na revelação dos textos e na 
coerência de seus gestos com sua 
missão sacerdotal. 

Fascinada pela interação 
harmoniosa, encarnação e sacerdócio, 
sugiro que questionemos a prática 
histórica do homem de Nazaré, 
reconhecido Sacerdote Eterno. Em que 
consiste o agir sacerdotal de Jesus, 
próprio a nortear o nosso no dia a dia? 

Leigo como a grande maioria de 
nós, Jesus nasceu na tribo de Judá e 
não na tribo de Levi predestinada ao 
serviço do culto. Conseqüentemente, 
em nenhum momento, Jesus foi 
situado na casta sacerdotal, embora 
sua vida toda for reconhecida 
sacerdotal, sem dependência com o 
templo. 

Co-existente com o fato de seu 
nascimento, o seu sacerdócio irá 
acompanhar o desenvolvimento do seu 
corpo consagrado e oferecido ao Pai e 
aos irmãos para realizar a missão 

confiada. Então, nesta altura, que 
poderia escapar à atividade salvífica 
sacerdotal que o seu corpo exerce em 
todos seus movimentos e a todo 
momento? 

No decorrer dos séculos, 
tendências e heresias induziram a erro 
ofuscando e mesmo descartando a 
humanidade de Jesus. 

Impossível separar Jesus do seu 
corpo, do seu coração que o anima, 
dos seus membros que agilizam sua 
atividade, de qualquer órgão que 
mantém harmoniosamente o nosso 
equilíbrio humano. 

São os gestos, os sinais, as 
atitudes corporais de Jesus que nos 
revelam a densidade sacerdotal do seu 
agir, através das etapas diversas de sua 
vida.

Trinta anos de trabalho manual:
Corpo curvado sob o peso das 

tábuas, corpo dobrado, suado sobre a 
mesa rústica da oficina, altar do 
sacrifício, o artesão de Nazaré exerce 
seu sacerdócio comum que é nosso. 

A salvação sacerdotal desposa 
uma forma humana e se realiza no 
espaço do trabalho em prol de todos os 
homens para a glória de Deus. 

Trinta meses de andanças, 
revelação da feliz notícia: 
Jesus completa mais ou menos 

trinta anos. Chegou a hora de sair da 
oficina. O Galileu se faz de andarilho. 
É o sacerdócio quotidiano da estrada, 
do adiante. 
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Nos limites geográficos e 
simbólicos do seu pequeno país, é a 
Terra que Jesus vem percorrendo.  

Corpo cansado, pés inchados, sem 
parada, cada passo é sacerdotal que 
aproxima a salvação de quem se 
encontra. O caminho está aberto, 
resta-nos seguir. 

Corpo disponível, pronto ao abraço, 
compassivo a todo sofrimento: 
Sacerdócio do toque inefável das mãos 
sacerdotais que curam, abençoam e 
depositam a mesma virtude no 
côncavo das nossas, tímidas demais.  

Corpo irradiante, transparente que 
deixa rastro de luz na beira do poço, 
na casa de Simão, na mesa de Levi e 
quantos outros lugares. 

O jovem rabi fala. “Jamais
homem falou como ele”. Não tem 
programa, sua boca pronuncia 
somente uma palavra: Amor, numa 
misericórdia incondicional. Teria 
nosso sacerdócio comum outro 
conteúdo? Outra mensagem? 

O mistério de Deus se faz presente 
na articulação de nossos membros. 
Cada um deles é anúncio de uma boa 
Notícia que expressa a ternura divina. 

Sendo assim, como Jesus em seu 
ser corporal, cada homem e cada 
mulher pode ministrar este sacerdócio 
de modo permanente, no seu cotidiano 
e onde for. 

O ponto culminante do 
Sacerdócio de Jesus.

Entremos com Jesus na última 
semana de seu itinerário terrestre. A 
apresentação das etapas de seu 
ministério não corresponde sempre à 
maneira habitual de entender o 
Sacerdócio. Autorizei-me a emprestar 
esta perspectiva a Jacques Loew, 
fundador da Missão São Pedro- São 
Paulo. Costumava dizer com uma 
intuição profunda: “Não sou padre 
operário, sim operário padre!” 
destacando assim o valor do corpo 
trabalhador no exercício do 
sacerdócio, colocado desse modo ao 
alcance de todos nós. 

Inclino-me a pensar que o 
Evangelho forma um relato unificado 
pela história de um corpo, do santo 
corpo Sacerdotal de Jesus Cristo “cuja 
oferta realizada uma vez por todas, 
nos santifica” Hb10, 10. 

Como reler os derradeiros 
momentos? 

Três horas de celebração: Paixão 
de amor supremo. 
Os gestos dispensam as palavras: 

Coerência de uma vida fiel “até o 
extremo” à sua escolha inicial. 

O Amor é doado até o fim que não 
é o fim cronológico, mas o ilimitado 
da medida calcada, desmedida, além 
de todos os possíveis. 

O lava-pés constituiu a epifania do 
Amor Sacerdotal: 



- 12 -

- Corpo ajoelhado aos pés da 
humanidade, corpo no chão frente 
àqueles que o olham estupendos. 

- Corpo mendigando amor 
naquele que está oferecendo com um 
pouco de água na bacia... 

- Corpo que dá com ternura o 
beijo de misericórdia à miséria 
humana: eis o serviço sacerdotal! 

A vigília prolonga-se. A mesa está 
servida. O pão “fruto da terra e do 
trabalho humano” está disponível. 
“Tomem e comam, todos vocês”: Pão 
não é mais, “Isto é o meu corpo”

- Corpo que se faz alimento; corpo 
que dá vida para sempre.

Podia-se imaginar um gesto mais 
eficaz, mais transparente para 
expressar o mistério da presença na 
ausência?

“Façam isso em memória de 
Mim”

Três dias de condenação: Paixão 
de dor até a morte. 
Corpo de Jesus flagelado, corpo 

torturado, corpo crucificado... 
Tudo está entregue: o sopro e as 

umas gotas de sangue e água que 
sobram neste cadáver expirando. 

Chegou a hora da grande 
passagem: 

“Pai, glorifica-me junto a Ti, com 
a glória que eu tinha junto de ti antes 
que o mundo existisse.” Jo 17,5 

Morte onde está a tua vitória? 
Ela está neste corpo de homem, 

Filho Primogênito do Pai, Eterno 
Sacerdote para a salvação do mundo. 

Talvez, o calvário é o lugar em 
que percebemos melhor o quanto a 
adesão plena à nossa corporeidade 
condiciona a fecundidade de nosso 
sacerdócio. 

A releitura da Encarnação será 
sempre necessária para que possamos, 
humildemente, penetrar o mistério do 
sacerdócio que lhe é inerente. Para se 
revelar, Deus quis passar por uma 
existência humana, carnal e limitada, 
totalmente disponível e obediente ao 
plano de Salvação do mundo. 

A mensagem do Nazareno não 
deita raízes em tal ou tal doutrina, mas 
sim na sua maneira existencial de 
amar com as potencialidades de seu 
corpo e a compaixão do seu coração. 

Este agir sacerdotal pode também 
aparecer e se manifestar em nossas 
vidas mediante a autenticidade do 
nosso modesto amor arrebatado pelo 
Filho-Sacerdote.

Assim contribuiremos a 
configurar a Humanidade à sua 
vocação última: “Vocês serão para 
mim um povo de Sacerdotes.” 


