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 Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

6 –  A questão da legalização da       
      eutanásia e do suicídio assistido        
      envolve opções religiosas? 
 

Para os crentes, a vida não é um 
objecto de que se possa dispor arbitra-         
riamente, é um dom de Deus e uma missão 
a cumprir. E é no mistério da morte e 
ressurreição de Jesus que os cristãos 
encontram o sentido do sofrimento. Mas 
quando se discute a legislação de um 
Estado laico importa encontrar a razão, na 
lei natural e na tradição de uma sabedoria 
acumulada um fundamento para as opções 
a tomar. Esse fundamento reside no valor 
da vida humana em todas as sua fases e 
em todas as situações. A Constituição 
Portuguesa reconhece-o ao afirmar catego-
ricamente que «a vida humana é inviolável» 
(artigo 24.º, n.º 1). 
____________________________________________

Maria Bênção 

para a Humanidade 
 

São Lucas coloca-nos Maria «guardan-
do estes acontecimentos no seu coração». 
Mas primeiro esteve Ela no Coração de 
Deus, e por Ele, no Coração da 
Humanidade. 

Esta atitude de Maria não é um acto 
isolado. Ela permanece no centro das 
«Maravilhas» de Deus, no Centro da vida 
Divina e da vida dos homens e mulheres de 
todos os tempos.  

Antes de O conceber em seu ventre 
virginal já Ela O tinha concebido em seu 
virginal coração. Desde a Encarnação até 
ao Pentecostes, passando pelos inícios da 
Igreja   e  pela   história   dos  discípulos  de   

 

Jesus… Ela guarda tudo no «seu coração 
de Mãe» e por isso nos atrai ao Seu 
Coração, espaço privilegiado do encontro 
com a Vida e compromisso, desde a 
interioridade, com todos os homens e 
mulheres. 

Ela mergulhou também no coração da 
humanidade pecadora e sabe da 
brutalidade de que o ser humano é capaz. 
Ela conhece a intensidade das forças da 
morte e do mal. Mas Ela nos apresenta o 
Salvador que venceu e vence pelo seu 
Mistério Pascal. E também Ela intercede em 
favor de todos os povos para que o homem 
não se deixe tentar pelas seduções do 
egoísmo que destrói a vida dos seus filhos e 
filhas e torna a humanidade insensível e 
cega diante do dom, das inúmeras bênçãos 
de Deus.  

Deixarmo-nos interpelar por Esta Mulher 
Maravilhosa, Maria, Mãe de Deus, Mãe da 
Humanidade, para nos deixarmos apaixonar 
por Cristo Salvador do Mundo.  
____________________________________________ 

Missa com crianças (11) 
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

       
PERG.   Na nossa paróquia há celebrações 

liturgicas durante as quais colocamos 
crianças da catequese a realizar alguns 
serviços, como por exemplo, recolher as 
ofertas dos fiéis, distribuir avisos, participar 
no canto e até fazer leituras. 

Há muitos anos disseram-me que só as 
crianças que já comunguem podem executar 
tarefas na liturgia. Há outros catequistas que 
põem isso em causa. Quem estará certo? 

 
RESP.  Vou responder à sua pergunta 

da forma mais concisa que puder, e tentar 
ser o mais claro possível. Fá-lo-ei, para o 
con-seguir, em parágrafos curtos. 

Não conheço qualquer determinação 
litúrgica que proiba as crianças da cate-

quese que ainda  não  comungaram,  e  que  

estejam presentes na Missa dominical, de 
levar a cabo, individualmente ou em grupo, 
pequenos serviços compatíveis com a sua 
idade e capacidade, depois de conveniente-
mente preparadas. 

Pelo contrário, nas normas relativas às 
Missas para adultos em que participam 
também crianças, leio o seguinte no n.18 do 
respectivo Directório: «Pode ser muito útil 
nestas Missas confiar às crianças algumas 
funções como trazer as oferendas ou 
executar algum dos cânticos da Missa» 
(DMC, n.18; EDREL 2777). Não se faz aqui 
qualquer distinção entre crianças que já 
comungaram e crianças que ainda não 
comungaram. (continua...) 

 

 “A Beleza da Liturgia”  
(Secretariado Nacional de Litúrgia) 

____________________________________________ 

De Parabéns... 
 

Estão de parabéns, esta semana, pelo 
seu aniversário natalício, o Leitor Nelson 
Gomes, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, no dia 4 de Janeiro 
(Quarta-feira), e o Leitor Cristóvão Neto, da 
Paróquia de Figueiró, no dia 6 de Janeiro 
(Sexta-feita). 

Ao Nelson e ao Cristóvão, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
___________________________________________ 

H u m o r 
 

Num dia quente de Verão, duas famílias  
amigas reúnem-se em casa de uma delas 
para um apetitoso lanche no jardim. Uma 
das visitas pargunta à loiraça, dona da casa: 

– Porque é que tens duas piscinas no 
teu jardim, uma cheia e outra vazia? 

Resposta da loira, dona da vivenda: 
– Então, a vazia é para as visitas que 

não sabem nadar!  
____________________________________________

Até para a semana, se Deus quiser. 

Santa Maria  

Mãe de Deus 
 

A Igreja contempla na oitava do Natal, 
sem desviar os olhos de Cristo, a criatura 
por meio da qual tão grande mistério se 
tornou possível. O Filho de Deus encarnou, 
por obra do Espírito Santo, de Maria, 
sempre virgem. Nossa Senhora, é 
verdadeira mãe do Filho de Deus 
encarnado, é verdadeiramente Mãe de 
Deus.  

Comecemos o novo ano dizendo, 
agradecidos, a Nossa Senhora: Santa 
Maria, Mãe de Deus rogai por nós para que 
percorramos santamente todos os dias do 
ano que hoje começa. 

 Entretanto celebramos hoje o Dia 
Mundial da Paz que foi estabelecido pelo 
Papa Paulo VI em 1968, pouco depois de 
encerrado o Concílio Vaticano II, em plena 
guerra fria, pairando sobre o mundo a 
ameaça da guerra das estrelas. 

É também o primeiro dia do novo ano 
civil, início de uma caminhada percorrida de 
mãos dadas com Deus que nos ama, que 
em cada dia nos cumula da sua bênção e 
nos oferece a vida em plenitude e com a 
Mãe que afasta de nós os perigos. 

A Igreja convida-nos a percorrer estes 
365 dias do ano, conduzidos pela mão 
maternal de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, 
Mãe de Jesus e nossa Mãe. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Nm 6,22-27) 

 

Monição:  
 

O Senhor ensina a Moisés como é que ele e os 
seus sucessores hão-de abençoar o Povo de Deus. 
«Invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e Eu 
os abençoarei.» 

Na tríplice invocação de Deus há uma insinuação 
sobre o mistério da Santíssima Trindade. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro dos Números 
 

O Senhor disse a Moisés: «Fala a Aarão  
 

 
 

 
 

 
 
 

e aos seus filhos e diz-lhes: Assim 
abençoareis os filhos de Israel, dizendo: 
24‘O Senhor te abençoe e te proteja. 25O 
Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e 
te seja favorável. 26O Senhor volte para ti 
os seus olhos e te conceda a paz’. 
27Assim invocarão o meu nome sobre os 
filhos de Israel e Eu os abençoarei». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

V. 4-26 – Esta é uma bênção própria da 
liturgia judaica, ainda hoje usada. É tripla e 
crescente: com três palavras a primeira; 
com 5 palavras e com 7 as seguintes (no 
original hebraico). A tríplice invocação do 
Senhor, faz-nos lembrar a bênção da Igreja, 
em nome das Três Pessoas da SS. 
Trindade.  

Quando, ao começar o ano civil, nos 
saudamos desejando Ano Novo feliz, aqui 
temos as felicitações, isto é, as bênçãos 
que o Senhor – e a Igreja – nos endereça.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
 

Monição:  
  

O Povo de Deus cantava o salmo que a liturgia 
nos apresenta nesta Missa para agradecer ao Senhor 
as colheitas e para pedir-Lhe novas bênçãos. 

Ao cantá-lo, peçamos ao nosso Deus que nos 
conceda uma colheita abundante de boas obras ao 
longo deste ano que dá agora os primeiros passos. 
 

Refrão:         
 

DEUS SE COMPADEÇA DE NÓS 
E NOS DÊ A SUA BÊNÇÃO. 
 
Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua       
 bênção, 
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 
Na terra se conhecerão os seus caminhos 
e entre os povos a sua salvação. 
  
Alegrem-se e exultem as nações, 
porque julgais os povos com justiça 
e governais as nações sobre a terra. 
  
Os povos Vos louvem, ó Deus, 
todos os povos Vos louvem. 
Deus nos dê a sua bênção 
e chegue o seu temor aos confins da terra. 
 

 
 
 

2.ª Leitura  (Gl  4, 4-7) 

 

Monição:  
 

São Paulo fala, na carta aos cristãos da Galácia, 
em Nossa Senhora, dizendo que «Deus enviou o seu 
Filho, nascido de uma mulher.» 

E porque de Maria nos veio Jesus, quando mais 
perto d’Ela permanecermos ao longo deste ano, por 
uma devoção verdadeira, mais seguro será o nosso 
caminho do Céu. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Gálatas 
 

Irmãos: 4Quando chegou a plenitude 
dos tempos, Deus enviou o seu Filho, 
nascido de uma mulher e sujeito à Lei, 
5para resgatar os que estavam sujeitos à 
Lei e nos tornar seus filhos adoptivos. 6E 
porque sois filhos, Deus enviou aos 
nossos corações o Espírito de seu Filho, 
que clama: «Abbá! Pai!». 7Assim, já não 
és escravo, mas filho. E, se és filho, 
também és herdeiro, por graça de Deus. 
 

 Palavra da Salvação 
 

Comentário: 
 

O texto escolhido para hoje corresponde 
à única vez que São Paulo, em todas as 
suas cartas, menciona directamente a 
Virgem Maria. Não deixa de ser interessante 
a alusão à Mãe de Jesus, sem mencionar o 
pai, o que parece insinuar a maternidade 
virginal de Maria.  

V.5 Segundo o pensamento paulino, 
Cristo, sofrendo e morrendo, satisfaz as 
exigências punitivas da Lei, que exigia a 
morte do pecador; assim «resgatou os que 
estavam sujeitos à Lei» e mereceu-nos vir a 
ser filhos adoptivos de Deus. O Natal é a 
festa do nascimento do Filho de Deus e 
também a da nossa filiação divina.  

V.6 «Abbá». Porque somos realmente 
filhos de Deus, podemos dirigirmo-nos a Ele 
com a confiança de filhos pequenos e 
chamar-Lhe, à maneira das criancinhas: 
«Papá». «Abbá»  é  o  diminutivo  carinhoso  
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com que ainda hoje, em Israel, os filhos 
chamam pelo pai (abbá). São Paulo, 
escrevendo em grego e para destinatários 
que na maior parte não sabiam hebraico 
(daí o cuidado de traduzir a palavra), parece 
querer manter a mesma expressão 
carinhosa e familiar com que Jesus se 
dirigia ao Pai, a qual teria causado um 
grande impacto nos próprios discípulos, 
porque jamais um judeu se tinha atrevido a 
invocar a Deus desta maneira; esta é a 
razão pela qual a tradição não deixou 
perder esta tão significativa palavra original 
de Jesus.  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Hb 1, 1-2) 

Monição:  

O Senhor dirige-nos a Sua Palavra em 
abundância, para que ela frutifique na nossa vida pelas 
boas obras.  

Aclamemos o Evangelho que nos vai ser 
anunciando, manifestando, deste modo, a disponi-
bilidade para cumprirmos os seus ensinamentos. 
  

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

Muitas vezes e de muitos modos  
falou Deus antigamente aos nossos pais pelos      
Profetas. 
Nestes dias, que são os últimos,  
Deus falou-nos por seu Filho. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 2, 16-21) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 
Naquele tempo, 16os pastores dirigiram-se 

apressadamente para Belém e encontraram Maria, 
José e o Menino deitado na manjedoura. 17Quando O 
viram, começaram a contar o que lhes tinham 
anunciado sobre aquele Menino. 18E todos os que 
ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. 
19Maria conservava todas estas palavras, meditando-as 
em seu coração. 20Os pastores regressaram, 
glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham 
ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. 
21Quando se completaram os oito dias para o Menino 
ser circuncidado, deram-Lhe o nome de Jesus, 
indicado pelo Anjo, antes de ter sido concebido no seio 
materno. 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

A leitura mostra a reacção dos pastores 
perante o anúncio do nascimento de Jesus 
que bem pode marcar a atitude do cristão 
ao tomar consciência do Natal de Jesus: a 
decisão de ir a Belém, apressadamente, 
sem delongas nem escusas ao encontro 
pessoal com Jesus, Maria e José. 

Depois os «pastores» contaram as 
maravilhas daquela noite, mas os conterrâ- 
oconterrâneos não os deveriam tomar muito 
a sério. Como poderia o Messias revelar-se 
a gente tão miserável, mal conceituada e 
tida por pecadora?  
19 «Maria» ensina-nos a viver o mistério do 
Natal no recolhimento, 

ponderação e intimidade com 

neos não os deveriam tomar muito a sério. 
Como poderia o Messias revelar-se a gente 
tão miserável, mal conceituada e tida por 
pecadora?  

Entretanto  «Maria» ensina-nos a viver o 
mistério do Natal no recolhimento, 
ponderação e intimidade com Jesus: 
«guardava todos estes acontecimentos, 
meditando-os em seu coração». 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –  Pela santa Igreja católica e apostólica, 

para que, a exemplo da Virgem Mãe de Deus, 
guarde e medite as palavras que escutou, 
com Maria, oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos homens e pelos povos de toda a terra, 

para que Deus os proteja e abençoe, 
vele por eles e lhes conceda a paz, 
com Maria, oremos ao Senhor. 

 
3 –  Pelos pais e mães cristãos de todo o mundo, 

para que acolham o dom da vida como benção, 
e ensinem a seus filhos o amor de Deus, 
com Maria, oremos ao Senhor. 

 
4 –  Pelas crianças que não têm pai nem mãe, 

para que Deus lhes ponha em seus caminhos 
quem as acolha e revele o verdadeiro amor, 
com Maria, oremos ao Senhor. 

  
5 –  Por todos nós e pela nossa comunidade paroquial 

para que, ao longo de todo este ano,  
o amor de Deus possa crescer em nossas vidas, 
com Maria, oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 02 – S. Basilio Magno e S. Gregório        
              de Nazianzo (Bispos e Douto. da Igreja); 

Dia 03 – Santíssimo Nome de Jesus; 
Dia 07 – S. Raimundo de Penaforte        

                                                                  (Presbítero). 
____________________________________________ 

Mãe de Deus e nossa 
 

Celebramos neste dia aquela humilde 
serva onde a Palavra de Deus encontrou 
pleno acolhimento e encarnou para habitar 
no meio de nós na pessoa de Jesus Cristo. 
Por isso hoje a proclamamos: «Santa Maria, 
Mãe de Deus!» 

Por essa razão Ela é também nossa 
Mãe. E sob a sua bênção e protecção 
colocamos a nossa vida e o novo ano, 
dispostos a corresponder, como Ela, às 
esperanças que Deus e os outros põem em 
nós. Será o modo mais eficiente de 
contribuirmos para que o novo ano seja, de 
facto, um bom ano para todos. 
____________________________________________ 

Maria conservava todas estas 
palavras, meditando-as em seu 

coração. (Lc 2, 19) 

 
             
 

 
 

 

  Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Gregório VII” 

(1073 – 1085) 
 

Tido como um dos maiores vultos da 
história papal, é um nome incontornável da 
Igreja mediaval, sendo responsável pela 
renovação do século XI, que veio a ser 
conhecida como reforma gregoriana ou 
controvérsia das investiduras. 

Tudo indica que nasceu em Sovana, na 
Toscana, no seio de uma família de classe 
média-alta, com ligações a Roma. Porém há 
também alusões que apontam para que 
seria filho de um carpinteiro, o que a ser 
verdade dá conta das origens humildes. 

Em tenra idade, o jovem Hildebrando 
partiu para a Cidade Eterna para estudar 
num mosteiro. Foi aluno na escola do 
palácio de Latrão, antes de prosseguir com 
os estudos em São João, junto à Porta 
Latina, também perto da basílica e do 
palácio de Latrão. Teve como professor o 
arcebispo Lourenço de Amalfi, renomeado 
pelos conhecimentos que tinha de grego e 
latim, e foi acólito de Geovanni Graziano 
(futuro Gregório VI). 

Finalizou os estudos na escola da 
catedral de Colónia e também viveu em 
retiro em Cluny – ainda hoje é um dos 
nomes religiosos mais associados à abadia 
de Cluny, até porque veio alicerçar o 
monarquismo em volta deste mosteiro.  

Regressou a Roma nos inícios de 1049, 
já depois da morte de Gregório VI, na 
companhia du futuro Papa Leão IX. 

                                                            (Continua...) 
____________________________________________ 

Paz  

um caminho a fazer 
 

«Não há caminho para a paz. A paz é o 
caminho!» Não há fórmulas mágicas para 
chegar à paz mas há que viver numa luta 
contínua pela paz que é inseparável da 
Justiça. 

Há que começar a caminhar. Comece-
mos por pequenos passos: uma reconcilia-
ção, um perdão, uma aproximação 
carinhosa, um serviço delicado, uma palavra 
e um diálogo, uma denúncia límpida, uma 
luta valente. 

Mais vale um gesto pacífico do que 
muitos discursos sobre a paz. Um gesto 
cada dia, até que termine este ano. É que 
«o caminho da paz é um caminho que 
nunca termina.  Mas com os teus gestos, no  
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Mundo haverá mais paz». (M. Gandhi) 
Sob a protecção da Mãe de Deus e 

nossa, peçamos-lhe que nos ajude a dar 
passos concretos e genuínos na promoção 
da paz entre todos: ser verdadeiro, ser 
justo, ser responsável, ser tolerante, ser 
dialogante, ser solidário, trabalhar honrada-
mente, manter a palavra dada, ser crítico e 
saber aceitar a crítica, estar aberto à utopia. 

Saibamos também acolher as palavras 
dos Santos Padres que, nas suas 
mensagens para este dia, nos lembram que 
«a liberdade religiosa é um caminho para a 
paz». 

Um ano de 2017 feliz e abençoado! 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

O Livro dos Actos dos Apóstolos 
 

48  –  A Igreja da Palavra e do Espírito 
 

Nestas narrações torna-se explícita uma 
das mais utilizadas simbologias bíblicas em 
relação à Palavra de Deus: a espada! “Eu vi 
o Céu aberto e apareceu um cavalo branco. 
O cavaleiro chama-se ‘Justo e Verdadeiro’ 
(Jesus Ressuscitado), e da sua boca saía 
uma espada afiada…” (Ap 19, 11-15). “A 
Palavra de Deus é a Espada do Espírito 
Santo”, diz o Apóstolo Paulo (Ef 6, 17).  

Na simbologia bíblica a espada é o que 
rasga caminho ao Espírito Santo, o que 
penetra, fura, abre… a Palavra de Deus 
acolhida é como uma espada que rasga o 
coração, o penetra e nele abre um caminho 
para que o Espírito Santo possa actuar 
como presença transformante de Deus. Por 
isso “é uma espada de dois gumes que sai 
da boca de Jesus” (Ap 1, 16); de dois 
gumes porque é mesmo para furar, e não 
para cortar, como as facas que só têm um 
gume. A missão da Palavra é penetrar, 
rasgar o coração, abrir caminho à acção 
fecunda do Espírito Santo em nós (Is 55, 
10-11). Por isso é que nos Actos dos 
Apóstolos o acolhimento do Espírito Santo é 
sempre contextualizado pela escuta da 
Palavra.  

A Palavra é o caminho privilegiado do 
Espírito: “Os Apóstolos e os irmãos da 
Judeia ouviram dizer que os pagãos tinham 
recebido a Palavra de Deus. E quando 
Pedro subiu a Jerusalém, os circuncisos 
(judeus) começaram a censurá-lo. Então, 
Pedro disse-lhes: Quando eu comecei a 
anunciar-lhes  a  Palavra,  o  Espírito  Santo  
 

Encontra a Paz 
 
Disse Mahatma Gandhi que o homem 

não é senão o resultado dos seus pensa-
mentos; o que ele pensa, é o que chega a 
ser. Daí, a importância que tem o cultivar 
pensamentos rectos e bons, o ires formando 
a tua consciência dia a dia, com uma 
reflexão séria sobre o que tu és e o que é a 
vida. Sobre o que tu és na vida e o que a 
vida deve ser para ti.  

A ideia tende sempre para o acto, 
afirma-nos a filosofia. O homem sente de 
acordo com o que pensa e vive de acordo 
com o que sente; se não vive de acordo 
com o que pensa e sente bem depressa 
pensará e sentirá como vive.. Cultivar em ti 
pensamentos sérios, nobres, rectos, cheios 
de bondade, deve ser o teu principal 
cuidado; dia após dia, deves oxigenar a tua 
mente, purificar o teu espírito, limpar a tua 
consciência, aclarar os olhos da tua alma, 
rectificar a orientação da tua vida. Para isso, 
nada melhor do que um minuto para Deus, 
um minuto para ti, e um minuto para a 
reflexão, para a tua própria introspecção. 

E encontrarás em ti a paz. 
____________________________________________ 

Maravilhas de Deus 
 

O Povo da Antiga Aliança tem uma viva 
consciência da presença de Deus na sua 
caminhada histórica. O Deus da Aliança é 
um Deus que ouve, vê, conhece profunda-
mente essa história de alegria, dor e 
esperança, e vem ao encontro do seu povo. 

O Povo reconhece nos sinais da vida a 
presença de Deus que se traduzem em 
bênçãos de paz, de alegria, unidade e de 
esperança. São sinais surpreendentes de 
libertação em acontecimentos de Páscoa 
libertadora. São sinais que anunciam uma 
relação cada vez mais forte e única. São 
sinais a exigir atenção, vigilância e amor 
para não se deixar passar a «hora» de 
Deus, a vinda do Messias, a maior bênção 
oferecida ao Povo da Aliança.  

O encontro com o Deus da Vida traduz-        
-se na alegria de viver, na fidelidade à sua 
Palavra e no compromisso de Aliança. A 
grande fé e esperança deste Povo estão 
fundadas na certeza da vitória protagoni-
zada pelo Messias, o Salvador. É à luz da 
sua vinda que a Aliança se manifesta, e se 
realizará plenamente na força da Vida e 
doação que vence todo o mal e a morte: a 
Páscoa de Cristo. 

São as maravilhas de Deus! 
____________________________________________ 

 Visita-nos em: www.paroquiascesf.com 

desceu sobre eles, como sobre nós, no 
princípio!” (Act 11, 1-15). 

Porque a Palavra de Deus não é um 
“blá-blá-blá” que Deus diz, mas é o próprio 
Deus a dizer-Se em nós, abrir-se à Palavra 
é deixar-se habitar por Aquele que a diz 
verdadeiramente dentro de nós. “A Palavra 
de Deus é a espada do Espírito”, e nós 
estamos chamados a duas coisas: a 
deixarmo-nos furar por esta espada, deixar-
mos rasgar-se no nosso peito um caminho 
para o Espírito; e, além disso, recriados na 
Palavra e no Espírito, somos chamados a 
ser mediações dessa Palavra e instru-
mentos desse Espírito que nos habita. 

No fundo, somos chamados a ser 
bons “espadachins” da espada do Espírito, 
que é a Palavra de Deus. Somos chamados 
a ser Profetas, rasgados pela Palavra e 
inflamados no Espírito. E quando as nossas 
palavras brotarem da fonte da Palavra, 
então seremos “voz de Deus” (Jo 1, 23) e 
instrumento do Espírito, capazes de dizer 
com Isaías: “Deus faz das minhas palavras 
uma espada afiada, faz da minha 
mensagem uma seta!” (Is 49, 2). E, acima 
de tudo, há que ter a sabedoria dos 
Apóstolos de Jesus para que, iluminados 
pelo Espírito, compreendamos de verdade 
que a eficácia máxima da Palavra de Deus 
é tornarmo-nos Palavra de Deus! 

É claro que, chegados aqui, ao ponto 
de sermos “palavra da Palavra”, temos que 
estar preparados para a “sina dos profetas”: 
“Os judeus chamaram ao Sinédrio Pedro e 
João e impuseram-lhes a proibição formal 
de falar ou ensinar em nome de Jesus “ (Act 
4, 18); “Trouxeram novamente os Apóstolos 
e, depois de os mandarem açoitar, 
proibiram-lhes de falar no Nome de Jesus” 
(Act 5, 40); “Ao ouvirem as palavras de 
Estêvão, encheram-se intimamente de raiva 
e rangeram os dentes contra ele… soltaram 
um grande grito, taparam os ouvidos, e 
depois atiraram-se a ele; arrastaram-no 
para fora da cidade e começaram a 
apedrejá-lo…” (Act 7, 54-58). 

No contexto judaico da Igreja de 
Jerusalém, o testemunho de Jesus suscita 
oposição. O judaísmo estabelecido, ainda 
lembrado das recentes “rebeldias” de Jesus, 
não podia deixar “rédea larga” aos seus 
incultos mas entusiasmados discípulos… e, 
acima de tudo, não podia deixar que se 
anunciasse a realização do Sonho 
Messiânico de Deus num Messias com os 
traços de Jesus, um “Salvador crucificado”! 
___________________________________ 

“Uma só vela pode acender 
milhares de outras sem que a sua 

vida seja encurtada” 
(Buda) 
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