
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Até onde leva o amor a Deus? 
Observatório Pastoral 

«Contra isto, a Bíblia atribui a sua fé – fé de Deus – na liberdade. Se pudermos mudar, então o 
futuro não está destinado a ser uma acção de repetição do passado. O arrependimento é a prova de que 
mudamos. […] A Bíblia Hebraica é o texto-chave ocidental da liberdade – e mais do que contar a 
história da fé do homem em Deus, conta a história da fé de Deus na humanidade.» (Jonathan Sacks, in 
Não em Nome de Deus, pp. 154-155) 

Partindo de uma leitura própria e ardilosa da Sagrada Escritura, nomeadamente da Torah e do Livro 
dos Génesis, não fosse Sacks judeu e rabino, é feito um convite a perceber que na base da fé no Deus 
único, seja na perspectiva judaica, cristã ou muçulmana, a violência não tem sentido, mas, na verdade, 
sempre esteve presente. A violência perante o “irmão” surge como algo quase natural, algo a ser 
combatido e contrariado pela mudança que proporcione novidade. 

Quanto mais se fala da palavra tolerância ou do respeito para com a opinião contrária, menos se vive 
ou assume esse respeito, sobretudo pelos arautos da diversidade ou das minorias. A tolerância, na 
verdadeira acepção do seu conceito, abrange todas as realidades e implica um verdadeiro esforço de 
encontro e de escuta do outro. Perante um mundo tão diversificado, onde já não se sabe o que é uma 
minoria ou uma maioria, todas as opiniões são válidas, menos a opinião que não é consentânea com a 
verdade que professada pelo indivíduo, seja ela religiosa, política ou moral. 

O mundo contemporâneo é marcado pelos extremos. Do radicalismo político ao fanatismo religioso 
vão-se sentindo laivos de ódio e falta de escuta.  Das conversas de café aos comentários nas redes sociais 
percebe-se um vazio de sentido que apenas aumenta a capacidade de odiar tudo o que não se compreende 
ou controla. Num mundo onde impera a técnica, falta a humanidade para se perceber que a opinião 
contrária pode não ser aceite, mas deve ser respeitada. 

Perante tudo isto, as recentes manifestações de fanatismo e até de injúria perante o cristianismo, 
nomeadamente perante a Igreja Católica, deveriam questionar a conduta e a acção dos cristãos… Mais 
do que um argumentário vazio criador de vazios ou fechado sobre si próprio, porque eu estou certo e 
tudo o resto está errado, é essencial que se redescubra a capacidade de escutar e acolher, tal como fazia 
Cristo. Os cristãos precisam de reaprender, utilizando-se o prefixo “re” já que o caminho nunca se 
termina e nunca se aprende a totalidade de uma realidade ao ponto de a fazer perdurar ao longo da vida, 
a conjugar o verbo amar. 

Perante as críticas, com a consciência do que se vive e do que se acredita, não se pode perder o 
horizonte mais profundo de tudo e não se pode cair na soberba da superioridade. Se o desejo profundo é 
levar Cristo a todos, considerando que Ele é importante para a vida da humanidade, perde-se o mais 
importante, isto é, a capacidade de O fazer chegar mesmo a quem O recusa. O amor a Deus não pode ser 
nunca motivo para o ódio porque em si mesmo é uma recusa e uma ausência do coração divino. Daí que, 
perante a pergunta fundamental: até onde leva o amor a Deus? A resposta deveria ser clara e espontânea: 
à fraterna caridade que proporcione um toque ternurento no Reino dos Céus. Contudo, esta realidade da 
fraterna caridade está longe de ser visível ou vivida por todos, sobretudo os que têm a responsabilidade 
de a viver, os cristãos. 
Pe. Sérgio Pinho 
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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 
se refugiar 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.  

A questão essencial que o 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. Como é que me situo face a isto? Para mim, ser cristão é um 
compromisso sério, profético, exigente, que me obriga a testemunhar o “Reino”, mesmo em 
ambientes adversos, ou é um caminho “morno”, instalado, cómodo, de quem se sente em 
regra com Deus porque vai à missa ao domingo e cumpre alguns ritos que a Igreja sugere? 
Eu sou, dia a dia, o sal que dá o sabor, que traz uma mais valia de amor e de esperança à vida 
daqueles que caminham ao meu lado? Para aqueles com quem lido todos os dias, sou uma 
personagem insípida, incaracterística, instalada numa mediocridade cinzenta, ou sou uma 
nota de alegria, de entusiasmo, de optimismo, de esperança numa vida nova vivida ao jeito 
do Evangelho, ao jeito do “Reino”? No meio do egoísmo, do desespero, do sem sentido que 
caracteriza a vida de tantos dos meus irmãos, eu dou um testemunho de um mundo novo de 
amor e de esperança? 

Ser cristão é também ser uma luz acesa na noite do mundo, apontando os caminhos 
da vida, da liberdade, do amor, da fraternidade…  

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… 
O mundo (são tantos os mundos que habitamos) é a nossa casa. 

E é lugar para as nossas boas obras, que não são domínio das 
nossas mãos – a luz atravessa-as, não podendo fechar-se nelas –, 
mas da graça de Deus. Ajuda-me Senhor, a não me tornar 
insensível, fechando-me no meu egoísmo e comodismo, insipido e 
de luz apagada. Dá-me a graça, Senhor, de me apresentar, cheio 
de Ti (não de mim), anunciando-Te (não a mim), em vasos de 
barro, para que se veja de onde tudo precede. 
 


