A PALAVRA DE DEUS E SEU VALOR
1.Neste domingo, o III do Tempo Comum, somos convidados a reflectir
sobre a Palavra de Deus e qual o seu valor na nossa vida.
Durante séculos, os católicos não tiveram uma relação muito próxima
com a Palavra de Deus. A sua prática religiosa assentava mais em
práticas simples, como a oração da manhã e da noite, a oração às
refeições, a devoção mariana com a reza do Terço, a intercessão dos
santos, acompanhada de promessas, e algumas festas populares em que
o culto religioso era misturado com arraiais.
Também se assumia a ida à missa como uma obrigação, e o recurso aos
sacramentos tinha uma certa expressão social. Foi assim com o
Baptismo, a Primeira Comunhão, o Crisma e o Casamento católico.
Era uma espiritualidade assente nas tradições, sem grande exigência e
profundidade, na qual não cabia a atenção devida à Palavra de Deus.
Recorda-se que até a leitura da Palavra era feita em latim, pelo que
pouquíssimas pessoas a entendiam e tinham a possibilidade de a
escutar. É de lembrar que a própria homilia consistia, muitas vezes, na
simples tradução da Palavra em latim, a somar à lista de avisos a fazer
pelo pároco. Era esta a atenção prestada à Palavra divina. Caía em
terreno arenoso e espinhoso…e, por isso, o fruto era quase invisível.
2. A Palavra de Deus deve estar, porém, no centro de toda a vida de um
cristão.
Não é preciso ser-se um grande teólogo para se entender que é na
leitura da Sagrada Escritura que se entende todo o caminho da salvação
que Deus, na sua infinita bondade, nos quer oferecer.
Não basta querer conhecer o Novo Testamento, isto é, a vida de Jesus e
os primeiros passos da Igreja. Também o Antigo Testamento faz
compreender o mistério de Deus Criador, a atitude dos homens que
recusaram o projecto de Deus, a promessa da Redenção e o anúncio de
que o Reino de Deus está próximo. A salvação foi prometida por Deus,
através de muitos mediadores, os profetas, até que o Filho de Deus
encarnou e Se fez homem, para a todos chamar a serem filhos muito
amados do mesmo Pai.
3. Todo este processo de salvação se reconhece em contacto com a
Palavra. Olhando apenas para o Novo Testamento, rapidamente se
compreende que a Sagrada Escritura nos oferece a Palavra Viva que é o

próprio Jesus Cristo. Portanto, conhecer a Palavra é conhecer Jesus
Cristo. É em Jesus-Palavra que se fundamenta toda a oração do cristão.
“A Deus falamos quando rezamos e a Deus escutamos quando lemos a
sua Palavra”, como nos ensina o Concílio Vaticano II.
É Jesus a Palavra que nos fala constantemente, através do Evangelho,
dos Actos e das cartas dos Apóstolos.
Não se pode ser cristão sem um conhecimento suficiente da Palavra de
Deus, uma vez que é a palavra escrita sob a acção do Espírito Santo que
nos revela a pessoa de Jesus.
4. A Lumen Fidei, encíclica dos Papas Bento e Francisco, tem um capítulo
em que nos fala da Palavra como elemento essencial no caminho da fé.
E em dado passo refere-se que só a Palavra de Deus nos ensina a amar
verdadeiramente, porque a Palavra de Deus é o caminho no amor.
Desde a primeira afirmação de fé, enquanto adesão à pessoa de Cristo,
até à fé vivida na comunidade, tudo resulta da fidelidade à Palavra de
Deus, que mora no coração de cada um.
5. Ela é a Palavra que dá vida, a Palavra que liberta, a Palavra que exige e
realiza, a Palavra que salva, a Palavra que congrega.
Esta adesão à fé, pela Palavra, é sempre comunitária. Não se pode ter fé
sem viver em Igreja.
Estes passos do capítulo 1 da Lumen Fidei centram a nossa fé na Palavra
de Deus, Palavra que se escuta e depois se vive em todas as
circunstâncias e lugares.
6. Os cristãos têm de aprender a lidar com a Palavra de Deus e integrá-la
na totalidade da sua vida cristã. A Palavra tem de ser conhecida, tem de
ser rezada, pode ser proclamada, ser vivida e até transmitida;
 Conhecer a Palavra – Exige o estudo da Sagrada Escritura, tendo
em conta sobretudo o Novo Testamento, com os Evangelhos, os
Actos e as cartas dos Apóstolos, saber distinguir o que é histórico
do que é catequético. Os Evangelhos são sempre maravilhosas
catequeses;
 Orar com a Palavra – É uma proposta do Concílio, como já foi dito:
a Deus falamos quando rezamos, mas a Deus escutamos quando
lemos a Palavra;
 Proclamar a Palavra – A mensagem tem de chegar a todos os
membros da comunidade onde se está inserido e só na
proclamação o consegue. A liturgia é, ela própria, Palavra Viva de
Deus;

 Viver segundo a Palavra – É uma questão de coerência de vida. O
cristão que escuta a palavra de Deus não pode deixar de pô-la em
prática. Perante os outros, pela sua vida, ele testemunha que a
Palavra é verdadeira;
 Transmitir a Palavra – Cada cristão deve ser apóstolo, mas não
basta dar testemunho pelo exemplo de vida: deve também
comunicar a fé, transmitindo a Palavra Viva que recebeu.
A vida cristã está marcada pela presença de Cristo – a Palavra de Deus.
O cristão não deve deixá-la passar sem produzir frutos, sem ser fonte de
salvação.
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.

