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PENSAMENTOS INICIAIS 

“Aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com 

os nossos olhos, o que contemplámos e o que as nossas mãos tocaram: 

ou seja o Verbo que é Palavra de Vida … o que vimos e ouvimos, é 

isso que agora vos anunciamos, para que estejais em comunhão 

connosco”. (1 Jo 1, 1.3). 

“A Sagrada Escritura torna perfeitas as pessoas que a estudam e 

prepara-as para a realização de toda a espécie de boas obras! … É o 

nosso livro! … Ah, a Sagrada Escritura! Sim, quanto mais se lê e mais 

se estuda, mais se aprecia e nela se deleita a alma! No nosso Instituto, 

a Sagrada Escritura sempre ocupou o primeiro lugar e sempre assim 

haverá de ser. Este tipo de estudo tem prioridade, é a seiva que 

permeia os conteúdos de todos os cursos teológicos – e que deve ter 

continuidade na vida. Nas missões, a Sagrada Escritura deverá ser a 

vossa leitura de cada dia – e a vossa consolação. Nos momentos 

difíceis, ide estudar a Sagrada Escritura. Toda ela deveria ser 

estudada e também meditada. É uma escola que nunca termina. Então 

tenhamos amor à Sagrada Escritura, principalmente aos evangelhos 

e às cartas de São Paulo. É meu desejo que vos afeiçoeis à Sagrada 

Escritura!” (Tudo pelo Evangelho 174) 

“Descobrir a centralidade da Palavra de Deus na vida cristã faz-nos 

encontrar o sentido mais profundo daquilo que João Paulo II 

incansavelmente lembrou: continuar a missio ad gentes e empreender 

com todas as forças a nova evangelização, sobretudo naquelas nações 

onde o Evangelho foi esquecido ou é vítima da indiferença da maioria 

por causa de um difundido secularismo. O Espírito Santo desperte nos 

homens fome e sede da Palavra de Deus e os torne zelosos 

anunciadores e testemunhas do Evangelho1”. 

 
1 BENTO XVI, Exortação Apostólica pós-sinodal Verbum Domini, no122. 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt.html
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STATUS QUAESTIONIS 

Os caminhos da Palavra 

“De Sião sairá a Lei e de Jerusalém a Palavra do Senhor” (Is 2, 3). 

A Palavra de Deus personificada "sai" de sua casa, o templo, e parte 

ao longo das estradas do mundo para ir ao encontro da grande 

peregrinação que os povos da terra empreenderam em busca da 

verdade, da justiça e da paz. Há, de facto, mesmo na cidade 

moderna secularizada, nas suas praças e ruas – onde a incredulidade 

e a indiferença parecem dominar e onde o mal parece prevalecer sobre 

o bem, criando a impressão da vitória da Babilónia sobre Jerusalém – 

um desejo oculto, uma esperança germinal, uma emoção de 

expectativa. Como lemos no livro do profeta Amós, "Eis que virão 

os dias em que vou enviar fome à terra, não fome de pão nem sede de 

água, mas da palavra do Senhor" (8,11).  

A missão evangelizadora da Igreja destina-se a responder a esta fome. 

O Cristo ressuscitado convida também os apóstolos hesitantes 

para irem além dos limites do seu horizonte protegido: "Ide e fazei 

discípulos de todas as nações... e ensinai-os a observar tudo o que vos 

ordenei" (Mt 28,19-20).  

A Bíblia está cheia de apelos a "não calar", a "gritar alto", à 

"proclamação da palavra no momento oportuno e menos oportuno", a 

ser sentinelas que quebram o silêncio da indiferença. Os caminhos que 

se abrem à nossa frente são agora não só aqueles em que São Paulo e 

os primeiros evangelizadores caminharam, mas também aqueles dos 

bairros da lata onde o sofrimento e a pobreza, a humilhação e a 

opressão, a marginalização e a miséria, a doença física e mental e a 

solidão se escondem.  
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A Palavra não tem medo de explorar os caminhos da nossa 

interioridade, de habitar os nossos corações para nos curar e nos 

renovar com a sua presença. Deixemos que a Palavra entre em nós 

porque ela é "viva e eficaz, [...] e discerne os sentimentos e 

pensamentos do coração" (Heb 4,12). 

A Palavra de Deus não só sai, como também nos procura e deve 

ser procurada! “A Palavra que salva não procura lugares refinados, 

esterilizados, seguros. Vem ao encontro das nossas complexidades, das 

nossas obscuridades. Hoje, como então, Deus deseja visitar aqueles 

lugares aos quais se pensa que Ele não vai. Quantas vezes, porém, 

somos nós que fechamos a porta, preferindo manter escondidas as 

nossas confusões, opacidades e duplicidades. Ocultamo-las dentro de 

nós, e contentamo-nos de ir ao encontro do Senhor com qualquer 

oração formal, tendo cuidado para que a Sua verdade não nos abale 

intimamente. Isto, porém, é uma hipocrisia velada”. (Papa Francisco, 

Homilia, domingo da Palavra, 26 de janeiro de 2020)  

Familiaridade com a Palavra  

O missionário deve primeiro desenvolver uma grande familiaridade 

pessoal com a Palavra de Deus: não lhe basta conhecer o aspeto linguístico 

ou exegético, que também é necessário; deve aproximar-se da Palavra com 

um coração dócil e orante, para que ela penetre profundamente nos seus 

pensamentos e sentimentos e gere nele uma nova mentalidade. 

Só se tivermos escutado com atenção a palavra que devemos 

proclamar, só se ela tiver ressoado primeiro nos nossos corações, só 

então, será ela transmitida de uma forma ou de outra ao povo, porque 

"a boca fala daquilo que abunda no coração" (Mt 12,34). 

Se não pararmos para ouvir a Palavra com sincera abertura, se não 

permitirmos que ela toque as nossas vidas, nos questione, nos exorte, 

nos mova, se não dedicarmos tempo a rezar com a Palavra, acabaremos 

por ser "charlatães vazios". 
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É esta a admoestação do Papa Francisco: "Quem quiser proclamar o 

Evangelho deve primeiro estar disposto a deixar-se comover pela 

Palavra e torná-la carne na sua existência concreta. Desta forma, a 

pregação consistirá naquela atividade muito intensa e frutuosa que é 

comunicar aos outros o que se contemplou". (E.G. 150) 

A Evangelização é gerada pela Palavra  

A Sagrada Escritura é a fonte da evangelização e toda a evangelização 

se baseia nela, quando ouvida, meditada, vivida, celebrada e 

testemunhada. 

Por conseguinte, é preciso ser continuamente formado para ouvir a 

Palavra. A Igreja não evangeliza se não aceitar ser continuamente 

evangelizada. É indispensável que a Palavra de Deus se torne cada vez 

mais o coração de toda a atividade missionária, porque a Palavra de 

Deus ouvida e celebrada, especialmente na Eucaristia, alimenta e 

fortalece a vida espiritual dentro de nós e torna-nos capazes de um 

autêntico testemunho evangélico na vida quotidiana. 

Por esta razão, o compromisso da evangelização requer familiaridade 

com a Palavra de Deus também através do estudo sério e perseverante 

da Bíblia e a promoção de iniciativas para a leitura orante tanto pessoal 

como comunitária. (cf. E.G. 174-175). 

Como missionários, somos homens da Palavra, a qual é fundamento 

da nossa vocação, alimento e luz para os nossos passos, foco e 

conteúdo da nossa missão. A nova evangelização que envolve a Igreja 

do terceiro milénio precisa de evangelizadores que estejam imersos na 

Palavra de Deus e tenham sido por ela evangelizados2.  

 
2 Cf. VILLANUEVA C., «La Parola di Dio nella vita e la missione del consacrato», 

em Assembleia dos Superiores Gerais. 70a Conventus Semestralis, ed. Litos, p. 3. 
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Os nossos Capítulos Gerais compreenderam claramente que qualquer 

tipo de renovação e/ou revitalização do missionário passa por: 

• “centrar a vida em Cristo através da reflexão sobre a Palavra de 

Deus”; (XII CG nº 23) 

• “colocar em primeiro lugar Jesus Cristo e a sua Palavra, ouvida 

e vivida, fazendo do Evangelho o livro da própria vida (cf. 

Tudo pelo Evangelho, 174) para sermos suas testemunhas 

autênticas”; (XIII CG nº 8.b) 

ILUMINAÇÃO  

As prerrogativas da Palavra 

A Palavra empurra-nos para fora de nós próprios, para fora dos 

nossos passados recentes e paroquialismos, e faz-nos entrar na vida, 

nas situações quotidianas, para escutar o sofrimento dos nossos irmãos 

e irmãs, o grito dos pobres, a violência e as injustiças que ferem a 

sociedade e o planeta, para não ficarmos indiferentes, mas sermos 

ativos, criativos e proféticos. 

A Palavra de Deus transforma-nos penetrando as nossas almas 

como uma espada (cf. Heb 4,12). Se por um lado nos consola, 

revelando-nos o rosto de Deus, por outro provoca e abala-nos, 

mostrando-nos as nossas contradições, demolindo os falsos ídolos, 

desmascarando as nossas projeções.  

A Palavra coloca-nos em crise, não nos deixa em silêncio e convida-

nos a sair ao descoberto, a não nos escondermos por trás da 

complexidade dos problemas, por trás do "não há nada que possamos 

fazer", "é problema deles", "é problema dele", ou ainda "o que posso 

eu fazer?", "vamos deixá-los onde estão", mesmo que morram no mar 

ou debaixo dos bombardeamentos. 
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A Palavra de Deus é a proximidade de Deus porque - diz o 

Deuteronómio - não está longe de nós, mas está perto do nosso coração 

(cf. 30:14). É o antídoto para o medo de nos sentirmos sozinhos perante a 

vida. “O Senhor, de facto, através da sua Palavra, con-sola, isto é, 

permanece com quem está só. Falando connosco, lembra-nos que estamos 

no seu coração, somos preciosos a seus olhos, estamos guardados na palma 

das suas mãos.  

Quem frequenta a Palavra de Deus obtém viragens salutares na sua 

existência: a Palavra de Deus infunde esta paz, mas não nos deixa em 

paz. É uma palavra de consolação, mas também de conversão, porque 

quem experimenta a proximidade de Deus não pode manter distante o seu 

próximo, não pode afastá-lo com indiferença, descobre que a vida é uma 

oportunidade para sair ao encontro dos outros em nome do Deus vizinho". 

(cf. Papa Francisco, Homilia, Domingo da Palavra, 24 de janeiro de 2021) 

ORIENTAÇÕES  

“Confiados à Palavra” (Act 20,32)  

Há uma expressão no discurso de Paulo aos bispos-presbíteros de Éfeso 

que deveria representar uma orientação básica de vida para o missionário. 

Paulo em Mileto, saudando estes seus colaboradores no ministério, diz: 

"Recomendo-vos a Deus e à Palavra da sua graça" (Act 20,32). No seu 

testamento apostólico, Paulo não confia a Palavra aos ministros, mas 

confia os ministros à Palavra! Os destinatários do testamento do 

Apóstolo têm a missão de pregar, espalhar, manter viva a Palavra entre o 

povo, mas - surpreendentemente! - aqui Paulo confia os ministros à 

Palavra. Antes de lhes ser confiada a Palavra, eles próprios são confiados 

à Palavra; antes de serem portadores da Palavra, eles próprios são levados 

pela Palavra de Deus! Só levamos a Palavra aos outros se formos 

levados pela Palavra. 
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Há um belo texto na Encíclica Pastores dabo vobis que trata 

precisamente da relação entre o ministério e a Palavra de Deus: 

“O sacerdote deve ser o primeiro "crente" na Palavra, com plena 

consciência de que as palavras do seu ministério não são suas, mas 

d'Aquele que o enviou. Desta Palavra, ele não é dono: é servo. Desta 

Palavra, ele não é o único possuidor: é devedor em relação ao Povo de 

Deus. Precisamente porque evangeliza e para que possa evangelizar, o 

sacerdote, como a Igreja, deve crescer na consciência da sua 

permanente necessidade de ser evangelizado” (PDV 26).  

A escuta da Palavra 

Agora somos confiados à Palavra através da escuta assídua dessa 

mesma Palavra, e através da sua aplicação prática. 

Na Sagrada Escritura o primado da escuta sobre os outros sentidos está 

ligado ao facto de a audição ser o sentido da conversão: "Escutai, e a 

vossa vida renascerá". (Is 55:3). Onde, de facto, há escuta sem 

obediência à Palavra nas ações, o resultado é a dureza do coração (cf. 

Mc 10:5; 16:14), a doença pela qual o coração endurece, se torna 

"caloso" e insensível, e se retira para dentro de si mesmo. 

Esta dialética entre a escuta e a realização da Palavra que se pretende 

comunicar aos outros é maravilhosamente resumida por uma passagem 

do Decreto Conciliar Presbyterorum Ordinis: 

Sendo eles ministros da Palavra de Deus, [os presbíteros] todos os dias 

leem e escutam a Palavra do Senhor que devem ensinar aos outros. 

Esforçando-se por a receberem em si mesmos, cada vez se tornam 

mais perfeitos discípulos do Senhor, segundo o que diz o Apóstolo 

Paulo a Timóteo: ‘Atende a estas coisas, dedica-te inteiramente a elas, 

para que o teu progresso possa ser evidente para todos. Cuidado 

contigo e com o teu ensinamento, persevera nestas coisas, pois ao 
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fazê-lo salvar-te-ás a ti próprio e àqueles que te escutam’. (1Tm 4,15-

16)» (PO 13). 

Sem a Palavra de Deus não somos nada na Igreja, sem a Palavra de 

Deus todos os nossos esforços serão em vão! Jesus disse: "Sem mim 

nada podeis fazer" (Jo 15,5), mas Ele é acima de tudo o Verbo, a 

Palavra do Pai para a humanidade. Da nossa relação com a Palavra de 

Deus depende, portanto, a nossa identidade como pessoas consagradas, 

a eficácia do nosso serviço missionário, porque a Palavra é um tesouro 

que se leva em vasos de barro (cf. 2 Cor 4,7). 

Lectio Divina  

"Um elemento essencial da formação para o ministério sacerdotal é a 

leitura meditada e orante da Palavra de Deus (Lectio Divina), é a escuta 

humilde e amorosa d'Aquele que nos fala". (PDV 27) 

Lectio divina é escutar a Deus que nos fala. Este ato de escutar exige, 

portanto, uma verdadeira atenção do coração, uma disponibilidade não 

só intelectual, mas integral, de toda a pessoa. 

É uma forma concreta de ouvir o que o Senhor nos quer dizer na sua 

Palavra e de nos deixarmos transformar pelo seu Espírito. "Consiste na 

leitura da Palavra de Deus no contexto dum momento de oração, para 

que nos ilumine e nos renove. Esta leitura orante da Bíblia não está 

separada do estudo que o pregador realiza para identificar a mensagem 

central do texto; pelo contrário, ele deve partir daí, para tentar 

descobrir o que essa mesma mensagem diz à sua vida". (cf. E.G. 152) 

Nunca nos cansemos de dedicar tempo e oração à Sagrada Escritura, 

para que esta possa ser recebida "não como palavra dos homens mas, 

como ela realmente é, como palavra de Deus" (1Ts 2,13). 



10 

CONCLUSÃO 

“Come o pergaminho do livro” 

Em conclusão, vêm à mente as palavras do profeta Ezequiel quando, 

convidado pelo Senhor a comer o pergaminho do livro, confessa: "Era 

doce como mel na minha boca" (3:3). Na ilha de Patmos, o 

evangelista João também revive a experiência de Ezequiel de comer 

o livro, mas acrescenta algo mais específico: "Era doce como mel na 

minha boca, mas depois de o engolir, o meu estômago ficou cheio de 

amargura" (Ap 10,10). É necessário, portanto, nunca nos habituarmos 

à Palavra de Deus, mas sim alimentarmo-nos dela para descobrir e 

viver em profundidade a nossa relação com Deus e com os nossos 

irmãos. 

A Palavra apela à Caridade 

A Palavra de Deus lembra-nos constantemente o amor misericordioso 

do Pai que pede aos seus filhos para viverem na caridade. Na parábola 

do pobre Lázaro encontramos uma indicação preciosa. Quando 

Lázaro e o homem rico morrem, este último, vendo o pobre Lázaro no 

seio de Abraão, pede que ele seja enviado aos seus irmãos para que os 

admoeste a amarem o seu próximo, para que também eles não sofram 

os mesmos tormentos. A resposta de Abraão é picante: "Têm Moisés e 

os profetas, que os escutem!" (Lc 16,29). Escutar as Sagradas 

Escrituras a fim de praticar a misericórdia: este é um grande 

desafio para as nossas vidas. A Palavra de Deus é capaz de nos abrir 

os olhos para nos permitir sair do individualismo que conduz à asfixia 

e à esterilidade, abrindo ao mesmo tempo o caminho da partilha e da 

solidariedade. (Cf. Papa Francisco, Aperuit illis, n. 12-13) 
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Na companhia de Maria 

No caminho do acolhimento da Palavra de Deus, somos 

acompanhados pela Mãe do Senhor, reconhecida como abençoada 

porque acreditou no cumprimento do que o Senhor lhe tinha dito (cf. 

Lc 1,45). A bem-aventurança de Maria precede todas as bem-

aventuranças pronunciadas por Jesus para os pobres, os aflitos, os 

mansos, os pacificadores e os perseguidos, porque é a condição 

necessária para qualquer outra bem-aventurança. Nenhum homem 

pobre é abençoado porque é pobre; torna-se assim se, como Maria, 

acreditar no cumprimento da Palavra de Deus. 

PARA A REFLEXÃO PESSOAL E 

COMUNITÁRIA 

«A fé depende da pregação, e a pregação realiza-se através da palavra 

de Cristo» (Rom 10,17); «De facto, toda a Escritura é inspirada por 

Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, e para 

instruir na justiça» (2 Tim 3,16).  

Algumas perguntas:  

1. Que lugar ocupa a Palavra de Deus na tua vida pessoal e 

comunitária? 

2. O teu apostolado missionário é baseado na Palavra de Deus? 

3. Encontras na Palavra de Deus o caminho para experimentar 

progressivamente a amizade com Cristo? 

4. Encontras tempo para a prática da "Lectio Divina"? 
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ORAÇÃO 

Espírito Santo,  

tu és a força da minha vida;  

és fiel ao que prometeste;  

tu concedeste a Maria de Nazaré  

que acolhesse e trouxesse no seu seio a Palavra feita carne. 

Peço-te: 

ensina-me a viver firme na fé  

e concede que eu possa manter sempre no coração e na vida  

a Palavra que me ofereces. 

Concede-me que possa aderir a ela com todas as minhas forças,  

com todo o meu coração, a minha alma e a minha mente,  

para que, confiando apenas no teu poder  

eu consiga experimentar na minha vida de cada dia  

o fruto que só a tua Palavra gera,  

e assim possa seguir as pisadas do Filho de Deus.  

Amen. 

 

 


