III DOMINGO DO TEMPO COMUM
DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS
1.Os textos da Palavra de Deus, neste domingo, centram-se na vida das
comunidades: o dia da assembleia, à semelhança do Povo de Israel que
consagra um dia ao Senhor; a comunhão total de todos os membros da
comunidade que, entre si, formavam um só corpo; e, finalmente, a
missão da comunidade que, após a assembleia, vai anunciar a Boa Nova
aos pobres e proclamar a libertação e salvação.
De uma maneira muito simples, definem-se os tempos da comunidade:
o acolhimento das pessoas na grande assembleia, a unidade construída a
partir do amor que deve existir entre todos os membros da comunidade,
independentemente da variedade de funções e, finalmente, a missão
bem definida, para todos os que pertencem à comunidade de irmãos.
2. O DIA DO SENHOR
Neemias, um profeta pouco conhecido, centra a sua mensagem na
importância da assembleia constituída por homens e mulheres que
acreditavam no Senhor. Reunidos os crentes, ouviam atentamente a
leitura do Livro da Lei. Aceitando a mensagem, os crentes confirmavam a
sua fé, dizendo “Amen, Amen” e choravam ao ouvir a Palavra,
prostrando-se por terra em adoração ao Senhor. Depois todos
regressavam a casa, cumprindo a lei ao repartir a sua refeição por
aqueles que nada tinham preparado.
A oração e a partilha marcavam o grande ritual do dia consagrado ao
Senhor. Em Israel, o conhecimento da lei e o seu cumprimento
relacionavam-se com um dia que ao Senhor pertencia. A Palavra de Deus
consagra a festa do dia santo.
3. A COMUNIDADE CRISTÃ É CORPO MÍSTICO DE CRISTO
Esta página da Primeira Carta aos Coríntios tem uma dimensão única no
conhecimento da Igreja. Paulo chama à Igreja o Corpo de Cristo.
Como o corpo humano tem muitos membros mas é um só corpo, assim é
a comunidade cristã. Todos unidos à cabeça que é Cristo e unidos uns
aos outros na caridade. Quando um sofre, todos sofrem, quando um se
alegra, todos se alegram. Todos são corpo de Cristo e membros uns dos
outros. Isto explica a importância de uma relação que é permanente

entre os fiéis e que é afirmada especialmente no primeiro dia do Senhor,
o dia da comunidade cristã, o domingo.
4. UMA MISSÃO SALVADORA E LIBERTADORA
A comunidade dos cristãos que se reúne em cada domingo tem uma
missão a cumprir. Alimentada pela Palavra e pela Eucaristia, regressa ao
mundo após a celebração, para lhe levar o Evangelho da liberdade e do
amor.
Não é suficiente celebrar o domingo numa igreja, no templo, com a
participação na assembleia dominical, e ao longo do dia, com o descanso
semanal. Participando na comunidade, encontram-se energias para uma
actividade cristã que apele à salvação própria e dos outros. É esta a
mensagem de Lucas no Evangelho deste dia que a todos os cristãos
compromete para uma missão cristã que seja libertadora e salvadora.
Desejo a todos os amigos e amigas um santo domingo, consagrado à
Palavra de Deus. Caminhemos todos com Jesus, pela Palavra que deve
ser lida e posta em prática.
N.B. Texto escrito segundo a antiga ortografia.

