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A Bíblia – Palavra de Deus
3º Domingo Comum - C

(Levar na mão a Bíblia que apresenta à comunidade)

A Liturgia de hoje lembra-nos a importância
da Palavra de Deus na vida do Povo de Deus. Essa Palavra está
na Bíblia.
Na 1ª Leitura, encontramos o Povo reunido em assembleia lendo
e estudando a Palavra de Deus. (Ne 8,2-4.5-6.8-10)
Quando o povo regressou do exílio da Babilónia, Esdras e Neemias tentaram reconstruir o país, recuperar a memória do passado e conservar a própria identidade de povo.
O instrumento encontrado para essa obra foi a Palavra de Deus.
O texto desta leitura mostra a importância que a Palavra de Deus
deve assumir na vida de uma comunidade.
- Toda a comunidade foi convocada para escutar a Palavra.
- Aqui, o local da leitura foi cuidadosamente preparado. O Livro foi
acolhido de pé, de forma solene e em atitude de respeito.
- A Palavra foi aclamada pela assembleia, foi proclamada claramente pelos levitas e explicada numa linguagem compreensível a
toda a comunidade.
- A Palavra de Deus interpelou e provocou no povo uma atitude de
conversão.
- Tudo terminou numa grande festa: a Palavra foi e continua a ser
geradora de alegria e de festa.
Esta leitura é um Manual e uma lição de como deve ser uma "Celebração da Palavra de Deus".
Na 2ª Leitura, São Paulo, falando dos carismas no "Corpo de
Cristo" (isto é, na Igreja), sublinha que a Comunidade cristã é gerada e alimentada pela PALAVRA DE DEUS. (1Cor 12,12-30)

O Evangelho apresenta-nos Cristo a proclamar a PALAVRA DE
DEUS, num sábado, na sinagoga de Nazaré.
É o início do Evangelho de São Lucas, que iremos estudar nesse
ano litúrgico.
Este Evangelho narra o início da Pregação de Jesus, anunciando
a sua MISSÃO: Ele é o profeta que Deus ungiu para concretizar a
missão libertadora de Deus.
(contar como Jesus abriu a Bíblia, naquela passagem que diz “O
Espírito do Senhor está sobre mim…”)

A missão de Jesus é a nossa Missão...
Também nós fomos ungidos pelo Espírito Santo
e somos enviados para anunciar uma Boa Nova de Esperança...
e ajudar os oprimidos a gozar a vida plena...
- A FONTE: é a Palavra de Deus... que devemos conhecer e anunciar...
- ONDE a devemos anunciar?: Na comunidade... (na Missa... nos
grupos... na vida pessoal… na família…)
- O MODELO: é Cristo. Tal como o Espírito de Deus O ungiu e O
enviou... assim nós somos enviados, como outros Cristos.
- O CONTEÚDO: é a Boa Nova da Libertação: de esperança e da
alegria.
A Bíblia é a Palavra de Deus para nós.
- O Povo de Deus serviu-se da Palavra de Deus (na Bíblia) para
reconstruir o país, quando voltou enfraquecido do exílio.
- Cristo com a Palavra de Deus iniciou a sua Missão e apresentou
o seu programa.
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- O Salmo diz: "Tua Palavra, Senhor, é uma luz a iluminar os
meus passos, / uma luz a guiar-me nos caminhos da vida".
- São Paulo afirma: "Toda Escritura (toda a Bíblia) inspirada por
Deus é útil para instruir e refutar, para corrigir e formar na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito, e qualificado para
toda a espécie de boas obras".
- Em todas as épocas da história, sobretudo em épocas de crise,
os homens alimentaram-se da Bíblia, procurando nela um sentido
para a sua vida e encontraram-no.
- A própria Igreja, no Concílio Vaticano II, redescobriu o valor da
Bíblia e fez dela a fonte de inspiração para um profundo trabalho
de renovação.
Além de um documento dedicado à "Palavra de Deus", o Concílio
propôs maior espaço para a Bíblia na Liturgia, na Catequese,
nas Comunidades, nos grupos e na vida pessoal dos cristãos...
- O Compêndio do Catecismo da Igreja Católica afirma:
"A Sagrada escritura dá suporte e vigor à vida da Igreja.
É para seus filhos firmeza da fé, alimento e fonte de vida espiritual.
É a alma da teologia e da pregação pastoral...
A Igreja exorta por isso à frequente leitura da Sagrada Escritura,
porque a ignorância da Bíblia é ignorância de Cristo".
O sentido da Bíblia
- O primeiro livro, que Deus escreveu para nós, é a NATUREZA,
criada pela PALAVRA de Deus;
são os factos e os acontecimentos,
a história, e tudo o que existe e acontece na vida do povo;

é a realidade que nos envolve; é a vida que vivemos.
……………
- O segundo livro é a BÍBLIA.
"Ela foi escrita para nos ajudar a decifrar o mundo,
para nos devolver o olhar da fé e da contemplação,
e para transformar a realidade numa grande revelação de Deus".
(S. Agostinho)
…………………..
-Termino com uma pergunta: O que é que a Bíblia representa
na nossa vida?
……………
Que ELA não seja apenas um objecto de ornamentação na prateleira da sala!
ELA é tanto ou mais importante do que uma imagem de Cristo
ou de Nª Senhora. ELA é a própria PALAVRA de Deus, escrita para
ser lida e vivida!
Na nossa casa ELA merece um lugar importante. Tão importante
como um Crucifixo ou uma imagem de um dos santos da nossa
devoção!
Vamos todos adquirir uma Bíblia. É uma presença da Palavra de
Deus, na nossa casa.
Adaptado de Pe. Antônio Geraldo Dalla Costa

