
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Papa apresenta Bíblia como «grande história de amor entre Deus e a humanidade» 
O Papa escreveu na sua mensagem para o 54.º Dia Mundial das Comunicações 

Sociais, divulgada hoje pelo Vaticano, que a Bíblia é uma “história de histórias”, que 
apresenta um Deus “simultaneamente criador e narrador”. “A Bíblia é a grande história de 
amor entre Deus e a humanidade. No centro, está Jesus: a sua história leva à perfeição o amor 
de Deus pelo homem e, ao mesmo tempo, a história de amor do homem por Deus”, refere 
Francisco. 

A mensagem tem como tema, em 2020, “‘Para que possas contar e fixar na 
memória’ (Ex 10, 2). A vida faz-se história”, a partir do livro do Êxodo. 

“A experiência do Êxodo ensina-nos que o conhecimento de Deus se transmite 
sobretudo contando, de geração em geração, como Ele continua a tornar-se presente. O Deus 
da vida comunica-se, narrando a vida”, assinala. O homem será chamado, de geração em 
geração, a contar e fixar na memória os episódios mais significativos desta História de 
histórias: os episódios capazes de comunicar o sentido daquilo que aconteceu”. 

Francisco recorda que Jesus falava “não com discursos abstractos, mas com as 
parábolas, breves narrativas tiradas da vida de todos os dias”. 

“Aqui a vida faz-se história e depois, para o ouvinte, a história faz-se vida: tal 
narração entra na vida de quem a escuta e transforma-a”, indica. 

O Papa sustenta que as narrações do Evangelho mantêm a sua actualidade, não se 
limitando a ser “património do passado”. Por obra do Espírito Santo, cada história, mesmo a 
mais esquecida, mesmo aquela que parece escrita em linhas mais tortas, pode tornar-se 
inspirada, pode renascer como obra-prima”, escreve. 

A mensagem evoca livros como as ‘Confissões’ de Santo Agostinho, o ‘Relato do 
Peregrino’ de Santo Inácio, a ‘História de uma alma’ de Santa Teresinha do Menino Jesus, os 
‘Noivos prometidos’ (Promessi sposi) de Alexandre Manzoni ou os ‘Irmãos Karamazov’ de 
Fiódor Dostoevskij.  “Inumeráveis outras histórias têm representado admiravelmente o 
encontro entre a liberdade de Deus e a do homem”, acrescenta. 

Francisco estimula os católicos a divulgar histórias que “testemunham o Amor que 
transforma a vida”, com “todas as linguagens, por todos os meios”. Em causa, explica, não 
está um desejo de fazer “publicidade”, mas “testemunhar aquilo que o Espírito escreve nos 
corações”. O texto refere ainda que os crentes devem “narrar-se” diante de Deus, colocando-
se sob o seu “olhar de amor compassivo”. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Is 58, 7-10 
«A tua luz despontará como a aurora» 

 
Leitura do Livro do profeta Isaías 
Eis o que diz o Senhor: «Reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos 
pobres sem abrigo, leva roupa ao que não tem que vestir e não voltes as 
costas ao teu semelhante. Então a tua luz despontará como a aurora e as tuas 
feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á a glória 
do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá, se O invocares, dir-te-
á: ‘Aqui estou’. Se tirares do meio de ti a opressão, os gestos de ameaça e as 
palavras ofensivas, se deres do teu pão ao faminto e matares a fome ao 
indigente, a tua luz brilhará na escuridão e a tua noite será como o meio-
dia». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL    Salmo 111 (112), 4-5.6-7.8a e 9 (R. 4a ou Aleluia) 
Para o homem recto nascerá uma luz no meio das trevas. 
 
LEITURA II       1 Cor 2, 1-5 

«Anunciei-vos o mistério de Cristo crucificado» 
 
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com sublimidade de 
linguagem ou de sabedoria a anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que, 
entre vós, não devia saber nada senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo 
crucificado. Apresentei-me diante de vós cheio de fraqueza e de temor e a 
tremer deveras. A minha palavra e a minha pregação não se basearam na 
linguagem convincente da sabedoria humana, mas na poderosa 
manifestação do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundasse na 
sabedoria humana, mas no poder de Deus. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO       Mt 5, 13-16 

«Vós sois a luz do mundo» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Vós sois o sal da terra. 
Mas se ele perder a força, com que há-de salgar-se? Não serve para nada, 
senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do 
mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte; nem se 
acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o 
candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar 
a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, 
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A Palavra de Deus deste 5º Domingo do Tempo Comum 
convida-nos a reflectir sobre o compromisso cristão. Aqueles que foram 
interpelados pelo desafio do "Reino" não podem remeter-se a uma vida 
cómoda e instalada, nem refugiar-se numa religião ritual e feita de gestos vazios; 
mas têm de viver de tal forma comprometidos com a transformação do mundo que 
se tornem uma luz que brilha na noite do mundo e que aponta no sentido desse 
mundo de plenitude que Deus prometeu aos homens - o mundo do "Reino". 

A primeira leitura apresenta as condições necessárias para "ser luz": é uma 
"luz" que ilumina o mundo, não quem cumpre ritos religiosos estéreis e vazios, mas 
quem se compromete verdadeiramente com a justiça, com a paz, com a partilha, 
com a fraternidade. A verdadeira religião não se fundamenta numa relação 
"platónica" com Deus, mas num compromisso concreto que leva o homem a ser um 
sinal vivo do amor de Deus no meio dos seus irmãos. 

A segunda leitura avisa que ser "luz" não é colocar a sua esperança de 
salvação em esquemas humanos de sabedoria, mas é identificar-se com Cristo e 
interiorizar a "loucura da cruz" que é dom da vida. Pode-se esperar uma revelação 
da salvação no escândalo de um Deus que morre na cruz? Sim. É na fragilidade e na 
debilidade que Deus Se manifesta: o exemplo de Paulo - um homem frágil e pouco 
brilhante - demonstra-o. 

No Evangelho, Jesus exorta os seus discípulos a não se instalarem na 
mediocridade, no comodismo, no "deixa andar"; e pede-lhes que sejam o sal que dá 
sabor ao mundo e que testemunha a perenidade e a eternidade do projecto salvador 
de Deus; também os exorta a serem uma luz que aponta no sentido das realidades 
eternas, que vence a escuridão do sofrimento, do egoísmo, do medo e que conduz 
ao encontro de um "Reino" de liberdade e de esperança. 

A questão essencial que este trecho do Evangelho nos apresenta é esta: 
Deus propôs-nos um projecto de libertação e de salvação que conduzirá à 
inauguração de um mundo novo, de felicidade e de paz sem fim; e aqueles que 
aderiram a essa proposta têm de testemunhá-la diante do mundo e dos homens com 
palavras e com gestos concretos, a fim de que o "Reino" se torne uma realidade. 

Atenção: eu não sou "a luz", mas apenas um reflexo da "luz"... Quer dizer: 
as coisas bonitas que possam acontecer à minha volta não são o resultado do 
exercício das minhas brilhantes qualidades, mas o resultado da acção de Deus em 
mim. É Deus que é "a luz" e que, através da minha fragilidade, apresenta a sua 
proposta de libertação e de vida nova ao mundo. O discípulo não deve, pois, 
preocupar-se em atrair sobre si o olhar dos homens; mas deve preocupar-se em 
conduzir o olhar e o coração dos homens para Deus e para o "Reino". 
 
Oração 

Concede-me, Senhor Jesus, a graça de ser sal na vida 
das pessoas que encontro cada dia. Um sal que dê o teu sabor, 
exigente e compreensivo, criando um clima de paz e alegria de 
viver a servir. Peço-Te também a graça de ser luz, irradiando o 
brilho dos teus gestos, palavras e abraços, com a delicadeza 
com que Tu Te aproximaste dos que andavam na escuridão da 
falta de sentido da vida e na ausência de amor. 
 
 


