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Homilia na missa em homenagem a Frei João Xerri O.P. 

por ocasião do primeiro aniversário de sua Páscoa

Boletim Formativo - Frades Dominicanos 29 de maio de 2022

SUPLEMENTO

Faz um ano, nosso companheiro, amigo e irmão Frei João Xerri nos deixava, 
chamado pelo Pai; hoje, na solenidade em que a Igreja rememora a ida de nosso 
Senhor Jesus Cristo para assentar-se à direita do Pai, ela se reúne, enquanto espera 
sua nova vinda, para fazer-nos renovar com a força do Espírito o compromisso de 
levar a todos a Boa Nova do Reino que a Sua Páscoa inaugurou: Reino de verdade e 
de justiça, Reino de amor e de paz. Nas disposições divinas que nosso Mestre nos 
deixou, soa sempre forte, sempre novo, sempre presente o perfil que traçou e 
anunciou dos que ele chama a serem seus discípulos e seus coadjuvantes na 
construção do seu Reino: “Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados” (Mt 5,6); “Felizes vós, os pobres, porque vosso é o Reino de Deus” (Lc 5,20); 
“Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos céus” (Mt 
5,10).


Proclamaremos logo a nossa fé, no Credo: “O Senhor virá para julgar os vivos e 
os mortos”. E nosso Mestre deixa bem claro, no capítulo 25 de São Mateus, os 
critérios de seu julgamento: Ele dirá aos que entenderam e seguiram sua palavra: 
“Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do Reino que vos está preparado desde a 
criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de 
beber; era peregrino e me acolhestes; nu e me vestistes; enfermo e me visitastes; 
estava na prisão e viestes a mim”. Os justos lhe perguntarão: “Senhor, quando foi 
que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando 
foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te 
vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar?”. Responderá o Rei: “Em verdade eu 
vos declaro: todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais 
pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes” (Mt 25, 34-40).
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Ao abraçar a Ordem dos Pregadores, ao tornar-se frade Dominicano, João Xerri 
assumiu o que constitui o legado histórico de nosso pai São Domingos, que no meio de 
uma Igreja tentada pelas pompas deste mundo; pelo farisaísmo que sempre a ameaça; 
pela prudência carnal que a fere de inércia diante dos poderosos da terra, há oito séculos 
São Domingos, sensível à grande corrente evangelista que atravessava então a 
Cristandade, profeticamente retorna às fontes e proclama, com São Francisco, que esses 
“irmãos mais pequeninos”, os pobres e oprimidos, são os verdadeiros vigários de Cristo 
na terra.


Podemos mexer e remexer, virar e revirar os Evangelhos à procura de outra coisa 
com que Jesus se identifique: os profetas que prepararam o seu caminho, os santos que 
lhe deram prosseguimento à mensagem atestam, unânimes, que esses pequeninos são os 
preferidos de Deus e que não há paz onde não há justiça. Simples assim.


E é nesse glorioso cortejo dos que apostam tudo nessa verdade que se inseriu a vida, 
a passagem de frei João Xerri entre nós. Os carismas que o Espírito Divino distribui entre 
os membros do seu vasto povo, por mais diferenciados que sejam, por mais diversas que 
sejam as suas manifestações e os tipos de diaconia que suscitam, encontram aí a sua 
razão de ser, pois o amor é incompatível com a injustiça e com o desdém pelas vítimas da 
desordem pecaminosa de um mundo cujas estruturas engendram miseráveis.


Frei João Xerri, no seguimento humilde do Evangelho, nunca procurou o primeiro 
lugar, nunca confundiu a luz do Evangelho - recebida da graça radical de Cristo, pelo 
batismo - com os “brilharecos” fugazes da vaidade. Frei João Xerri permanece um 
exemplo para todos nós. Dentre tantas opções, preferiu vir de Malta, sua terra natal, para 
o Brasil, mesmo sabendo - eu diria sobretudo sabendo - da execrável ditadura militar que 
por aqui grassava, com confrades seus da Ordem dos Pregadores torturados e presos. Vir 
para o Brasil no ano de 1974, ano do martírio de Frei Tito de Alencar, já era de si um sinal 
das suas escolhas fundamentais. 


Com a saudosa e querida Lília do Amaral Azevedo, parceira de lutas, com a qual ele 
cria o Grupo Solidário São Domingos, ele dilata geograficamente sua ação, assumindo a 
causa da independência de Timor Leste, então colônia da Indonésia; combate, por todos 
os meios que lhe era possível, o terrível apartheid racista da África do Sul; apoia a luta 
por liberdade dos povos da América Central; diz presente ao combate dos Zapatistas em 
Chiapas, no México - sem contar toda a solidariedade que articulou ou da qual 
participou, aqui entre nós, em particular a favor dos sem-terra e dos movimentos sociais, 
fazendo-se presente onde era solicitado - isso quando não tal iniciativa partia de si 
mesmo -, comparecendo para colocar-se a serviço dos que necessitavam.
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Na Ordem dos Dominicanos, seu lugar na Igreja de Jesus Cristo, apesar de todos os 
seus engajamentos, nunca recusou um serviço quando lho pediam. Estava sempre pronto 
a colaborar, seja com seus confrades, seja com nossas irmãs religiosas, seja com a nossa 
Fraternidade Leiga. Foi prior sucessivamente dos dois conventos que a Província dos 
Frades Pregadores tem em São Paulo: o de Perdizes, onde estamos reunidos, e o da 
Sagrada Família, no Jardim da Saúde. Foi promotor de justiça e paz da América Latina e 
Caribe de 1986 a 1994; foi nomeado como Promotor Geral de Justiça e Paz de 2002 a 
2009, assessorando o Mestre da Ordem, em Roma; foi, ainda,, feito delegado permanente 
da Ordem dos Pregadores junto à ONU e presidente da Conferência Interprovincial da 
América Latina e Caribe, cargos que deram à sua atividade religiosa uma dimensão 
internacional. 


Não há como dizer tudo. Espero que possam outros que aqui tomarão a palavra 
possam completar a lista que já se faz grande. 


Faz falta, muita falta Frei João. E cada um que conviveu com ele a sente de uma 
maneira ou de outra. Sobretudo nestes tempos tormentosos por que passa o mundo em 
geral, e nosso Brasil em particular. A luz da sabedoria que adquiriu, a tenacidade com que 
se apegava ao essencial, e até mesmo seu humor nos seriam de grande valia nas 
circunstâncias atuais. Mas, se estamos aqui hoje, a relembrá-lo, é porque o sentimos 
próximo. Já vislumbramos, no fim do túnel, a pequena e ainda bruxuleante luz da 
esperança que nos convida, mais firmemente do que nunca, a travarmos o bom combate 
e a continuarmos, amanhã, na clareza do dia enfim desperto, nossa incessante procura da 
justiça e da paz, afastada a barbárie abrutalhada e truculenta. E na “comunhão dos 
santos”, que em seguida proclamaremos na nossa Profissão de Fé, podemos, sim, dizer, já 
com toda a certeza: nesse combate, Frei João Xerri, presente!  



                                                                                                      Frei Oswaldo Rezende, OP

3


