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Ὁ Μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες Ἰωσήφ 

 
 

HOMILIA 
Noite de Terça-feira Santa 

 
 

«A Prostituta estendeu a seus cabelos a Ti, Soberano; Judas estendeu as mãos aos criminosos; aquela, 

para receber a remissão; este para receber o dinheiro; por isso clamamos Àquele que nos adquiriu e 

nos resgatou, Senhor, glória a Ti». 

(Dos Ainos do Ofício)  

 

oje a Igreja recorda a prostituta que ungiu os pés de Jesus antes da sua Paixão. 

A hinografia do dia fala de uma mulher pecadora que entra em cena para ungir 

Jesus com um perfume de nardo, caríssimo, e depois enxuga os pés com os seus 

próprios cabelos. 

Os gestos, inteiramente simbólicos, falam sem dúvida de uma transmutação 
espiritual que é expressa desta maneira tão particular: refiro-me à «metanoia». A 

metanoia é a transformação mais radical do ser interior – a mudança de coração – do 

homem mais profundo. São Paulo assim resume com maestria: «Esquecendo-me das 

coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim» (Fp 3:13). 

A metanoia é o remédio -φάρμακον- que Deus dispôs para que o homem possa se 

libertar das ataduras do «homem velho», aquele que permanece na «queda adâmica» e que 

não pode - não quer - reconhecer-se como a imagem e semelhança do próprio Criador. 

Metanoia não é apenas o reconhecimento de um estado espiritual pervertido, 
reduzido e fracionado, mas, acima de tudo, é o reconhecimento, a certeza de que há 

Alguém que pode restabelecer o estado primigênio do homem; em outras palavras, a 

metanoia pressupõe o movimento do estado ao qual se renuncia à declaração de fé – de 

certeza – de que o Cristo-Messias é Deus, e que Deus é a única solução para a minha 
situação atual. Metanoia, então, é a confissão dos meus fracassos, das minhas quedas, 

das minhas fraquezas e, ao mesmo tempo e acima de tudo, que o Bom Deus é meu resgate 

e minha redenção.  

A metanoia é a maior prova da cooperação existente e possível entre Deus e o 

homem: sinergia! Esta atitude do homem atrai Deus, que imediatamente, ao intuir a 
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sincera intenção de conversão, vem ao encontro com sua energia divina para socorrer e 

aumentar esta propensão. 

A metanoia é o germe da vida espiritual. Sem metanoia, que é um processo ad 

vitam, não é possível a vida do espírito. Com a metanoia começa a terapia da natureza 

caída que, embora anulada pelo batismo, pode ser reativada pela tendência ontológica para o 
nada que permanece no homem como «possibilidade». Antes do advento de Cristo esta 

tendência era decisiva, determinante e, só alguns poucos, com a ajuda da Graça, puderam 

se libertar dela. Após o advento de Cristo e sua Economia redentora, a natureza caída é 
restaurada e cristificada, e agora também se torna uma possibilidade que deve ser 

assumida e realizada durante o curso de nossas vidas. Somos nós que decidimos que 

possibilidades temos de realizar, de concretizar, de atualizar através de nossos 

pensamentos, sentimentos e ações: com Deus ou sem Ele. 

É por isso que a vida do homem se torna, no nível espiritual, em uma luta contínua 
até entendermos que se aceitarmos a possibilidade de transcender e assumirmos o 

caminho da cristificação, devemos nos render, devemos capitular e deixar «tudo» por 

Cristo: «Então disse Jesus aos seus discípulos: ‘Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si 

mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me’» (Mt 16:24). 

A metanoia é o primeiro antídoto da filautia - do egoísmo - que é a mãe de todas 

as doenças espirituais do homem, como o amor pelo «eu caído». A metanoia, 

gradativamente, com a ascese espiritual - que é outro tipo de batalha, diferente do estado 

anterior - vai produzindo o autoconhecimento e, com ele, a teognosia, ou seja, o 
conhecimento do próprio Deus. Seguem a purificação, a iluminação para decantar o 

processo na deificação. 

Mas o primeiro passo é a metanoia. E embora seja a origem da vida espiritual, 

estará sempre ativa durante todo o processo, até o fim. Claramente, a metanoia vai se 
transformando – conjuntamente com o seu sujeito – e, quando atinge seu último limite, 

dá-se então o processo irrevogável de identificação completa com Deus, que é seu fim 

natural. 

A metanoia, como processo espiritual, impõe uma atitude de vida de abertura 

gradual e de inclusão. Esse processo é o regulador espiritual do nosso sistema interno e 

mais profundo que transcende nossa própria lógica: metanoia é a ativação da Graça que 

«cura as enfermidades e supre as nossas deficiências». 

O Ofício de hoje é um encômio à metanoia e a todos aqueles que se identificam com 
aquela pecadora - com a prostituta - que, ao contrário do discípulo - escolhe a conversão 

como uma possibilidade e a leva à cabo simplesmente «lançando-se» aos pés do Único que 

tem o poder de reverter sua vida; enquanto o discípulo escolhe o contrário, ou seja, a 

negação da primeira possibilidade e a ativação da natureza caída, cujo único fim é a 

morte. 

Cada um é livre para escolher.  

Καλή Ανάσταση! 


