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Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

9 –  Todos os direitos são 
disponíveis? 

 

O direito à vida é indisponível. Não pode 
justificar-se a morte de uma pessoa com o 
consentimento desta.  O homicídio não 
deixa de ser homicídio por ser consentido 
pela vítima. A inviolabilidade da vida 
humana, consagrada no artigo 24.º, n.º 1, 
da Constituição Portuguesa, não cessa com 
o consentimento do seu titular.  

O direito à vida é indisponível, como o 
são outros direitos humanos fundamentais, 
expressão do valor objectivo da dignidade 
da pessoa humana. Também não podem 
justificar-se, mesmo com o consentimento 
da vítima, a escravatura, o trabalho em 
condições desumanas ou um atentado à 
saúde, por exemplo. É irrenunciável o direito 
à segurança social. Até em questões de 
menor relevo, como na obrigatoriedade de 
uso de capacete de protecção ou cinto de 
segurança, no trânsito ou em determinados 
trabalhos, se manifesta a indisponibilidade 
de alguns direiritos. 
____________________________________________ 

Maria, luz do mundo 
 

Nos dias de hoje o que os homens 
precisam e Deus quer de nós são obras, 
não palavras. Mostremos, pois, com a 
nossa vida que Cristo vive em nós. 
Deixemos que em nós se cumpra a vontade 
de Cristo: “deve brilhar a vossa luz diante 
dos homens para que, vendo as vossas 
boas obras, glorifiquem o Vosso pai que 
está nos Céus”. 

Maria, estrela da fé que nos guia. 
Passados dois mil anos, a sua vida continua 
a  ser uma luz para milhões de crentes. Que  

  

 

Maria continue a guiar-nos de modo a 
encontrarmos o verdadeiro sentido e gosto 
da vida. 
____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Papa Francisco 

(Velhice) 
 

O velho é o transmissor da História, o 
que nos traz as recordações, a memória do 
povo, da nossa pátria, da família, de uma 
cultura, de uma religião. Viveu muito, e 
ainda que o tenha feito como um tolo, 
merece uma séria consideração. 
 

                                    (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 
____________________________________________ 

Sabias que… 

O sal 
 

O sal era um produto muito apreciado 
em Israel. Tinha muitos usos e simbolismos. 

No tempo de Jesus o peixe consumido 
era de salmoura. Também se salgava a 
carne. 

Quando duas pessoas faziam um pacto 
ou concluíam um contrato, tomavam ambos 
um pouco de sal para exprimir a fidelidade a 
esse compromisso e ao acordo firmado. 

Um pouco de sal com mostarda era um 
excelente remédio para acalmar a dor de 
dentes. 

A Palavra de Deus foi comparada ao sal 
porque dá sabor à vida e conserva a pessoa 
na fidelidade a Deus. 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 

(de Artes e Profissões) 
 

–  Soldados:  St.º  Adriano; S. Martinho,             
                      S. Maurício; S. Vitor.  
– Tipógrafos:  St.º  Agostinho;                     
                        S.João Evangelista. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

De Parabéns... 
 

Esta semana estão de Parabéns, pelo 
seu aniversário natalício, os seguintes 
Leitores: 

Dia 10 de Fevereiro (Sexta-feira), 

Jacinta Carneiro, da Paróquia de 
Carvalhosa; 

Dia 11 de Fevereiro (Sábado), Sr. 
Padre Cândido, que outrora serviu com 
muita dedicação as Paróquias de 
Carvalhosa, Eiriz e São Pedro de Sanfins de 
Ferreira; 

Dia 11 de Fevereiro (Sábado), Diana 
Araújo, da Paróquia de São Pedro de 
Sanfins de Ferreira, que acumula também a 
função de Catequista na Paróquia. 

À Diana, à Jacinta e ao Sr. Padre 
Cândido, o Jornal do Leitor deseja-lhes 
muitos parabéns e um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u mo r 
 

Uma loira em férias entra num 
restaurante de luxo, pela primeira vez na 
sua vida. 

O empregado, vendo-a um pouco 
embaraçada, apressa-se a aconselhar-lhe 
caviar. 

– Hum... e o que é isso, exactamente? – 
pergunta a loira. 

– Ovos de esturjão – responde o empre-
gado. 

– Óptimo! – exclama a loira. – Então 
traga-me três, estrelados! 
____________________________________________ 

 

A Fechar 
 

A gratidão é a forma mais requintada 
da cortesia 

                                                  (Jacques Maritain) 
 

V Dom. Tempo Comum 
 

A Palavra de Deus deste V Domingo do 
Tempo Comum convida-nos a refletir sobre 
o compromisso cristão. Aqueles que foram 
interpelados pelo desafio do “Reino” não 
podem remeter-se a uma vida cómoda e 
instalada, nem refugiar-se 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”. 

Muitas pessoas imaginam que ser 
cristão – fazer parte da Igreja – é apenas 
um problema individual, como quem entre 
num transporte para se dirigir a qualquer 
localidade.  

O Senhor ensina-nos, na liturgia da 
Palavra deste Domingo, que fomos 
baptizados para entrarmos numa família – a 
família dos filhos de Deus – e nos 
transformarmos em luz e sal que ajude as 
outras pessoas. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura  (Is 58, 7-10) 
 
Monição:  
 

O profeta Isaías 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. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 

7Eis 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. 8Então 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. 9Então, 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, 10se 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. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Neste texto, importa destacar "Eis o que 
diz o Senhor" (faz uma pausa de três 
segundos). O texto vive de um ritmo binário 
e de algumas enumerações. Esta estrutura 
deve ser respeitada, mediante incisos e 
pausas que, facilmente, se descobrem, há 
medida que vais proclamando a Leitura. 

Destaca alguma palavra de maior 
dificuldade em pronunciar e exercita-a. 

 

Comentário: 
 

V. 7 –  Há uma grande afinidade deste 
texto com as obras de misericórdia, 
proclamadas por Jesus na descrição do 
juízo final (Mt 25, 31-46). Assim esta 
passagem isaiana prepara e de algum modo 
antecipa a moral evangélica. 

V. 8-10 –  À prática da caridade são 
prometidas as maiores vantagens: «a tua 
luz» (v. 8 e 10) parece referir-se à 
prosperidade que acompanhará quem for 
generoso no exercício da caridade. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
S/ 111 (112), 4-5.6-7.8a e 9 (R. 4a ou Aleluia) 

 

 
Monição:  
 

O homem que agrada a Deus é como uma luz nas 
trevas. Que a misericórdia de Deus brilhe naqueles que 
O servem. 

 
Refrão:         PARA O HOMEM RECTO 

NASCERÁ UMA LUZ NO MEIO DAS                      
TREVAS. 

 
Ou:               ALELUIA,  ALELUIA!. 
 
 

 
 

Brilha aos homens rectos, como luz nas trevas, 
o homem misericordioso, compassivo e justo. 
Ditoso o homem que se compadece e empresta 
e dispõe das suas coisas com justiça. 
  
Este jamais será abalado; 
o justo deixará memória eterna. 
Ele não receia más notícias: 
seu coração está firme, confiado no Senhor. 
  
O seu coração é inabalável, nada teme; 
reparte com largueza pelos pobres, 
a sua generosidade permanece para sempre 
e pode levantar a cabeça com altivez. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (1 Cor 2, 1-5) 

 

Monição:  
 

Falando aos irmãos de Corinto, Paulo avisa que 
ser “luz” é identificar-se com Cristo e interiorizar a 
“loucura da cruz” que é dom da vida. É na fragilidade e 
na debilidade que Deus Se manifesta, tal como o 
Apóstolo demonstra com a sua vida frágil e pouco 
brilhante. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

1Quando fui ter convosco, irmãos, 
não me apresentei com sublimidade de 
linguagem ou de sabedoria a anunciar-        
-vos o mistério de Deus. 2Pensei que, 
entre vós, não devia saber nada senão 
Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. 
3Apresentei-me diante de vós cheio de 
fraqueza e de temor e a tremer deveras. 
4A minha palavra e a minha pregação não 
se basearam na linguagem convincente 
da sabedoria humana, mas na poderosa 
manifestação do Espírito Santo, 5para 
que a vossa fé não se fundasse na 
sabedoria humana, mas no poder de 
Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
  

Na preparação da leitura, importa retirar 
algumas palavras, para as trabalhares: 
"sublimidade", "deveras", "pregação", "convin-
cente". Podes ainda retirar outras mais.           

Entretanto, vai uma sugestão de incisos e  

Escala da Semana  –   Leitores  –  05 de Fevereiro   –   5.º Dom. Tempo Comum  (Ano A) 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Luís Carlos    Joaquim Martins    

Avisos Jacinta Carneiro    Carla Sousa    

Admonição         

1.ª Leitura Martinho Matos Marta Pinh.º Vera Moura Helena Alves Jorge Moreira Assunção Matoa Grupo Diana Araújo 

2.ª Leitura Paula Carvalho Lúcia Gomes Cristóvão Neto Nelson Gomes Alexandra Brito Mónica Gonçalv. de Adelino Sousa 

Oraç.  Fiéis João Miguel Rosa Armanda 8.º ano cateq. Júlia Machado Farnanda Costa Paula Meireles Jovens Brazinda Fern. 

Ação Graças         

Suplente Luís Carlos    Joaquim Martins    
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respirações: irmãos / sabedoria / Deus / 
nada / Cristo / crucificado / temor / deveras / 
pregação / humana / Santo / humana / 
Deus. 
 

Comentário: 
 

Muitos exegetas querem ver estas 
considerações de São Paulo sobre a 
natureza e o modo da sua pregação ditadas 
pela amarga experiência do fracasso de 
Atenas, pregação que ele ali tanto tinha 
cuidado, servindo-se dos seus extraordi-
nários recursos oratórios e até da sua 
cultura profana, com a citação de autores 
pagãos (Act 17, 28). Chega de Atenas, a 
Corinto, desiludido com os sábios do 
Areópago e com a sabedoria humana em 
consequência dos reduzidíssimos frutos 
daquela pregação. A própria experiência 
tinha-o tornado ainda mais humilde «cheio 
de fraqueza e de temor e a tremer deveras» 
(v. 3), pregando, é certo, com grande ardor, 
mas não baseado nos seus recursos 
pessoais, «na linguagem convincente da 
sabedoria» (v. 4), mas no «poder de Deus» 
(v. 5). O êxito de S. Paulo em Corinto foi 
este apoiar-se em Deus e o falar com toda a 
clareza e sem complexos, de «Jesus Cristo 
crucificado» (v. 2), do escândalo e da 
loucura da Cruz. (cf. 1 Cor 1, 23). 
___________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 8, 12) 
 

Monição:  
 

Aclamemos a Cristo que, nos seus discípulos, se 
torna luz que vence a escuridão do sofrimento, do 
egoísmo, do medo e que conduz ao encontro de um 
“Reino” de liberdade e de esperança.  
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA!  

 
Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor: 
quem Me segue terá a luz da vida. 

____________________________________________ 

 Evangelho (Mt 5, 13-16) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 
13Naquele 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. 14Vós 
sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma 
cidade situada sobre um monte; 15nem se acende uma 
lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre 
o candelabro, onde brilha para todos os que estão em 
casa. 16Assim 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 

 

Comenmtário: 
 

Este texto aparece na continuação da 
proclamação das bem-aventuranças e 
constitui como que um corolário delas e a 
sua aplicação (os vv. 11-12 já eram uma 
primeira aplicação aos ouvintes da 8ª bem-       
-aventurança): na medida em que os 
discípulos viverem o espírito das bem-         
-aventuranças, assim eles serão «sal da 
terra» e «luz do mundo»  

Neste texto não se vê uma referência ao 
mandato de anunciar o Evangelho com a 
pregação (cf. Mt 28, 19-20; Mc 16, 15.20), 
mas sim ao testemunho de vida – «vendo 
as vossas boas obras (v. 16) – que todos os 
discípulos têm de dar. As metáforas do sal e 
da luz são de si muito expressivas. O «sal» 
preserva da corrupção e dá gosto aos 
alimentos, mas sem chamar a atenção com 
a sua presença. O sal então usado na 
Palestina era em geral extraído de jazigos 
de sal gema a SW do Mar Morto e, quando 
era menos puro, vinha misturado com argila; 
a humidade facilmente o podia diluir, 
deixando ficar restos de terra dessorada 
que só servia para se deitar fora.  

Os discípulos são «luz» enquanto 
devem, como «filhos da luz» (1 Tes 5, 5), 
reflectir Cristo, «luz do mundo» (Jo 1, 4-5.9; 
3, 19-21; 8, 12; 9, 5; 12, 35-36.46). 
____________________________________________

Um mundo cansado 

de pregadores 
 

A nossa sociedade está a afastar-se 
cada vez mais de Deus e dos grandes 
valores. Mas muitas vezes por causa dos 
cristãos que não são capazes, com a sua 
palavra e sobretudo com o seu exemplo, 
darem um verdadeiro testemunho de 
coerência, de compromisso e de fé em 
Cristo Jesus. 

O mundo está cansado de pregadores, 
de palavras bonitas lançadas ao vento; está 
farto de pessoas que fazem tudo muito bem 
na Igreja e depois lá fora, na vida do dia-a-      
-dia, esquecem que Deus existe. 

O resultado é que o mundo acredita em 
Deus, mas não acredita na Igreja, que és tu, 
que sou eu, que são todos os baptizados. O 
Papa João XXIII dizia que o mundo não 
gosta dos cristãos, porque somos maus 
cristãos! 

Pensa o quanto as leituras da Palavra 
de Deus hoje devem ajudar-nos a refletir 
mais nesse sentido, a fazer um exame de 
consciência e a meditar no exemplo que 
temos sido para os outros. 

__________________________________________ 
 

www.paroquiascesf.com 

  Oração Universal 

 
1 –  Pela Igreja Santa e católica, 

pelas Igrejas ortodoxas orientais 
e por todos os seus ministros e fiéis, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos que repartem o pão com os famintos, 

dão pousada aos pobres sem abrigo 
e levam roupa aos que não têm que vestir, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –  Pelos que anunciam o mistério de Deus aos      
        homens 

e por todos os que falam com desassombro 
de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Pelos fiéis que procuram ser sal da terra e luz do      
       mundo 

e pelos monges, religiosos e irmãos leigos 
que escolheram a perfeição dos conselhos     
evangélicos, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Por todos nós aqui reunidos em nome do Senhor 

e pelos membros das nossas famílias 
que partiram deste mundo marcados com o sinal    
da fé, 

oremos ao Senhor. 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 06 – SS. Paulo Miki e Companheiros        
                                                         (Mártires); 

Dia 07 – Cinco Chagas do Senhor; 
Dia 08 – S. Jerónimo Emiliano; 
            – S. Josefina Bakhita (Virgem); 
Dia 10 – S. Escolástica (Virgem); 

Dia 11 – Nossa Senhora de Lurdes. 
___________________________________________ 

A religião válida 

perante Deus 
 

O problema de muitos dos nossos 
cristãos, é que ninguém pode dar aquilo que 
não tem, ou seja, ninguém pode transmitir 
uma alegria senão a sente; ninguém pode 
ser luz no mundo se a sua vida não é 
transparente, ninguém pode falar de Jesus 
se não o traz bem dentro do seu coração. 

E como se isto não bastasse, acabamos 
por criar uma religião mais à nossa maneira, 
mais de acordo com a nossa vontade, 
desejos e caprichos: preferimos fazer sacri-
fícios que obedecer e seguir a doutrina da 
Igreja, preferimos fazer promessas que tirar 
algum tempo do nosso dia para falarmos 
abertamente com Deus, dizendo-Lhe os 
nossos problemas e os nossos desejos 
(Deus gosta de nos ouvir!), preferimos fazer 
muitas devoções e muitos atos de piedade 
em vez de praticar a caridade. 

Nos nossos dias, as pessoas são 
tentadas a refugiar-se numa falsa piedade, 
máscara do egoísmo,  separando o  amor a  
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Deus do amor ao próximo. 
O profeta Isaías, na primeira leitura, 

vem recordar-nos que o sinal da verdadeira 
religião é o amor aos oprimidos e mais 
carenciados, manifestado por obras. 

Mais que acender velas, fazer 
promessas e sacrifícios ou andar em 
procissões, Deus diz-nos, pela boca do 
profeta, que prefere a prática do 
mandamento do amor. 

“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”. 

Sentir como próprios os problemas dos 
outros e procurar dar-lhes solução, na 
medida das possibilidades de cada um, é a 
única prova de religião válida perante Deus. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Novo Testamento 

PARTE  III:  
 

NOVO  TESTAMENTO 
 

O Livro dos Actos dos Apóstolos 
 

49  –  Da “seita dos nazarenos”                    

          à Igreja de Jesus Cristo 
 
 

 Lucas narra que havia alguma 
discriminação por parte dos Apóstolos em 
relação aos helenistas da comunidade. Por 
isso, houve a necessidade de eleger “sete 
homens de boa reputação, cheios do 
Espírito e de sabedoria” (Act 6, 3). 

Sintomaticamente, os sete escolhidos 
têm nomes gregos, e não hebraicos! No 
fundo, eles eram os “apóstolos dos 
helenistas” (Act 6, 5-6). Foi a partir deste 
grupo que o Espírito começou a ter 
“liberdade de acção” para inspirar sonhos 
novos, missões novas e uma nova 
linguagem para dizer a Fé na Ressurreição 
de Cristo. Mas, para estes, os membros do 
Sinédrio de Jerusalém (conselho de 
governo, formado por anciãos zelosos da 
Lei e chefes do Templo) não tinham a 
mesma paciência que para Pedro e João, 
também eles discípulos e anunciadores de 
Jesus, mas “assíduos ao Templo e obser-
vantes da Lei dos antigos”… Por isso, o 
primeiro Mártir da história da Igreja é um 
dos sete apóstolos helenistas: Estêvão (Act 
7). 

“Transbordava do Espírito Santo” (Act 6, 
5) e abertamente proclamava a Palavra de 
Jesus Ressuscitado, chegando a compreen-
sões  e  conclusões às quais nenhum Após-  
 
 
 

essa missão? Todos nós somos convidados 
a ser como o sal e a luz, isto é, estarmos 
presentes nas realidades terrenas do 
mundo, para ajudarmos os homens a 
encontrar sentido para a sua existência e 
darmos aos outros o gosto pela vida. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 

 

“Urbano II” 

(1088 – 1099) 
 
(... continuação) 
 

Seis meses depois da morte do Beato 
Vitor III, em Março de 1088, Otão passou 
então a ocupar a Cadeira de São Pedro 
usando o nome de Urbano II. A primeira 
acção como sumo pontífice foi a advertência 
aos príncipes e bispos que tinham sido fiéis 
aos dois papas anteriores para que 
tivessem a mesma atitude para com ele,  
tendo admitido durante o discurso que iria 
seguir a reforma iniciada por Gregório VII. 

À semelhança do seu antecessor, 
Urbano II continuou a opôr-se ao imperador 
e manteve-se assim próximo dos norman-
dos de Rogério II, conde da Sicília. 

Conhecedor do Direito Canónico, 
formou uma coligação com Conrado, filho 
rebelde do imperador, com Matilde da 
Toscana e Guelfo V, da Casa da Baviera, 
no sentido de conseguirem reentrar em 
Roma. 

Graças à diplomacia e através de 
algumas batalhas contra as forças do 
antipapa Clemente III, Urbano II reentrou 
em Roma e conseguiu entrar na basílica de 
São Pedro. Este foi um acto de grande 
importância, na medida em que o Papa 
conseguiu obter mais prestígio face às 
diferentes casas reais. 

Urbano II faleceu em 1099, sendo 
sepultado no Vaticano. A sua beatificação 
foi efectuada apenas a 14 de Julho de 1881, 
altura em que a proposta foi aprovada pelo 
Papa Leão XIII. 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

Desperta! Acorda! Não deixes que a 
rotina arrase a tua vida! Executa as tuas 
tarefas com amor sempre renovado, porque 
isto traz alegria a ti mesmo. A rotina cansa e 
corrói a alma, desalenta e degrada o 
entusiasmo. Renova cada manhã o teu 
armaze-namento de alegria de viver. Ajuda 
a todos e cumpre alegremente as tuas 
tarefas, para receberes de volta o benefício 
da felicidade do teu trabalho. 
 

 

tolo antes tinha chegado.  
O judaísmo oficial sente-se ameaçado, 

atacado “dentro da sua própria casa” pela 
Palavra de Estêvão que põe em causa a Lei 
antiga e o Templo em que os judeus 
querem “fechar Deus”. Mas, pior que tudo, 
foi Estêvão ter tocado nas feridas: “Já os 
vossos pais mataram os que predisseram a 
vinda do Justo (Jesus), aquele que vós 
também traístes e assassinastes, vós que 
tendes a Lei mas não a cumpris!” (Act 7, 52-
53). Estas palavras precederam o 
apedrejamento… 

Também a ele, como a Jesus, mataram-
-no “fora da cidade” (Act 7, 58), e também 
ele, como Jesus, morreu pedindo perdão 
para os seus assassinos (Act 7, 60). O 
velho Israel perseguiu e matou Estêvão; 
mas não podia matar o Espírito que o 
animava.  

A morte dos profetas é sempre fecunda. 
Deus não quer a morte dos profetas, porque 
Deus não quer o pecado nem o inspira no 
coração do Homem. Mas Deus ama a 
fidelidade dos profetas, aquela que, às 
vezes, os faz até aceitar a morte injusta sem 
se demoverem da Verdade. E dessa 
fidelidade, Deus é capaz de fazer 
maravilhas… É por isso que, para aqueles 
que amam a Deus e procuram ser-Lhe fiéis, 
tudo concorre para o bem! (Rom 8, 28) 
____________________________________________ 

ser sal e luz 
 

Deus pede-nos obras, não palavras 
ocas! Pede-nos testemunho de caridade e 
fraternidade como sinal da nossa conversão 
interior. 

Assumamos um compromisso sério, 
com o Evangelho, de cumprir a missão que 
Deus nos confiou. Para isso temos de 
descobrir e sentir primeiro esta alegria de 
sermos filhos de Deus, a felicidade enorme 
que é ser cristão, a paz que nos traz o 
cumprimento da vontade de Deus na nossa 
vida. Quem assim fizer, então está a ser 
aquilo que Jesus queria que os discípulos 
fossem: “Vós sois o sal da terra e a luz do 
mundo”. 

Jesus também nos preveniu: “Mas se o 
sal perder a força, com que há de salgar-          
-se? Não serve para nada, senão para ser 
lançado fora e pisado pelos homens”, e 
também: “não se acende uma luz para se 
colocar debaixo do alqueire ou dentro de um 
armário, mas coloca-se sobre o candelabro 
para que brilhe para todos os que estão em 
casa”. 

Ao dizer-nos que somos sal da terra e 
luz do mundo, Jesus serve-se de imagens e 
comparações que nos ajudam a compreen-
der  a  nossa  missão  no mundo.  E  qual  é  
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