
e um poder extraordinário…  O profeta, 

convertido no pleno sentido da palavra em 

«homem de Deus», vive doravante à margem 

da sociedade, isolado pela sua graça e a sua 

pertença a Deus. Não tem morada fixa; vai 

onde o Espírito lhe impulsa, permanece onde 

o Espírito lhe indica, errante frequentemente 

pela Palestina e vivendo geralmente na 

solidão. Que faz? Está às ordens de Deus, à 

escuta da Sua Palavra e, por isso, mantém-se 

constantemente na Sua presença. Vive o 

Senhor em cuja presença estou!, exclama 

Elias, o maior dos profetas de acção» (P. 

Eugénio Maria do Menino Jesus, Quero ver a 

Deus). 

 

No “ide” de Jesus, estão 

presentes os cenários e os 

desafios sempre novos da 

missão evangelizadora da 

Igreja, e hoje todos somos chamados a esta 

nova “saída” missionár ia. Cada cristão e 

cada comunidade há-de discernir qual é o 

caminho que o Senhor lhe pede, mas todos 

somos convidados a aceitar esta chamada: 

sair da própria comodidade e ter a coragem 

de alcançar todas as periferias  que precisam 

da luz do Evangelho . (…) Fiel ao modelo do 

Mestre, é vital que hoje a Igreja saia para 

anunciar o Evangelho a todos , em todos os 

lugares, em todas as ocasiões, sem demora, 

sem repugnâncias e sem medo. A alegria do 

Evangelho é para todo o povo, não se pode 

excluir ninguém; assim foi anunciada pelo 

anjo aos pastores de Belém: «Não temais, 

pois anuncio-vos uma grande alegria, que o 

será para todo o povo» (Lc 2, 10). O 

Apocalipse fala de «uma Boa-Nova de valor 

eterno para anunciar aos habitantes da terra: 

a todas as nações, tribos, línguas e povos» 

(Ap 14, 6). 

No coração de Deus, ocupam lugar preferencial os 

pobres, tanto que até Ele mesmo «se fez pobre» (2 

Cor 8, 9). Todo o caminho da nossa redenção está 

assinalado pelos pobres. Esta salvação veio a nós 

através do «sim» duma jovem humilde, de uma 

pequena povoação perdida na periferia de um 

grande império. O Salvador nasceu num presépio, 

entre animais, como sucedia com os filhos dos mais 

pobres; foi apresentado no Templo, juntamente com 

duas pombinhas, a oferta de quem não podia 

permitir-se pagar um cordeiro (Lc 2, 24); cresceu 

num lar de simples trabalhadores e trabalhou com as 

suas mãos para ganhar o pão. Quando começou a 

anunciar o Reino, seguiam-no multidões de 

deserdados, pondo assim em evidência o que Ele 

mesmo dissera: “O Espírito do Senhor está sobre 

mim, porque me ungiu para anunciar a Boa-Nova 

aos pobres” (Lc 4, 18). A quantos sentiam o peso do 

sofrimento, acabrunhados pela pobreza, assegurou 

que Deus os tinha no âmago do seu coração: 

“Felizes vós, os pobres, porque vosso é o Reino de 

Deus” (Lc 6, 20); e com eles se identificou: “Tive 

fome e destes-me de comer», ensinando que a 

misericórdia para com eles é a chave do Céu (Mt 25, 

34-40). 

 

Desejo uma Igreja pobre para os pobres. Estes têm 

muito para nos ensinar. Além de participar do 

sensus fidei, nas suas próprias dores conhecem 

Cristo sofredor. É necessário que todos nos 

deixemos evangelizar por eles. A nova 

evangelização é um convite a reconhecer a força 

salvífica das suas vidas e a colocá-los no centro do 

caminho da Igreja. Somos chamados a descobrir 

Cristo neles: não só a emprestar-lhes a nossa voz nas 

suas causas, mas também a ser seus amigos, a 

escutá-los, a compreendê-los e a acolher a 

misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar 

através deles» (Papa Francisco, A alegria do 

Evangelho, nn. 20. 23. 197-198). 
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Como Elias e Eliseu,  

Jesus não é enviado somente aos judeus 

 

 
 

«Que fazes aqui, Elias?”, pergunta-lhe o Senhor. «E 

o profeta respondeu: “Ardo de zelo por Yahvé, Deus 

dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a 

Tua aliança, derrubaram os Teus altares e passaram 

à espada os Teus profetas; resto só eu e procuram-

me para me tirar a vida”» (1 Rs 19, 14). Os 

interesses de Deus são os interesses do profeta. A 

chama da justiça divina consome-o e o seu fogo é 

quase demasiado ardente. Deus, efectivamente, faz 

saber ao profeta que ainda restam em Israel sete mil 

homens que não dobraram o seu joelho diante de 

Baal. O profeta é um grande vidente das coisas 

eternas e um familiar de Deus. Mas não é só para 

encontrar nele um amigo fiel que Deus o constituiu 

profeta, é para ter nas suas mãos um instrumento 

dócil dos Seus desígnios. Uma ordem de Deus… e o 

profeta parte imediatamente para cumprir a sua 

arriscada missão, levar uma mensagem de castigo ao 
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rei, reunir o povo no Carmelo, imolar os sacerdotes 

de Baal ou cobrir com o manto profético a Eliseu» 

(P. Eugénio Maria do Menino Jesus, Quero ver a 

Deus). 

 

PALAVRA DE DEUS 
 

Leitura do Livro de Jeremias        

Jer 1, 4-5.17-19 

 

No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor 

foi-me dirigida nestes termos: «Antes de te formar 

no ventre materno, Eu te escolhi; antes que saísses 

do seio de tua mãe, Eu te consagrei e te constituí 

profeta entre as nações. Cinge os teus rins e levanta-

te, para ires dizer tudo o que Eu te ordenar. Não 

temas diante deles, senão serei Eu que te farei temer 

a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade 

fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de 

bronze, diante de todo este país, dos reis de Judá e 

dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da 

terra. Eles combaterão contra ti, mas não poderão 

vencer-te, porque Eu estou contigo para te salvar». 

 

Sl 170: A minha boca proclamará a vossa 

salvação. 

 

Em Vós, Senhor, me refugio, 

jamais serei confundido. 

Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me, 

prestai ouvidos e libertai-me. 

 

Sede para mim um refúgio seguro, 

a fortaleza da minha salvação. 

Vós sois a minha defesa e o meu refúgio: 

meu Deus, salvai-me do pecador. 

 

Sois Vós, Senhor, a minha esperança, 

a minha confiança desde a juventude. 

Desde o nascimento Vós me sustentais, 

desde o seio materno sois o meu protector. 

A minha boca proclamará a vossa justiça, 

dia após dia a vossa infinita salvação. 

Desde a juventude Vós me ensinais 

e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Coríntios                   1 Cor 12, 31-13, 13                 

 

Irmãos: Aspirai com ardor aos dons espirituais mais 

elevados. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição 

que ultrapassa tudo: Ainda que eu fale as línguas 

dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou 

como bronze que ressoa ou como címbalo que 

retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e 

conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda 

que eu possua a plenitude da fé, a ponto de 

transportar montanhas, se não tiver caridade, nada 

sou. Ainda que distribua todos os meus bens aos 

famintos e entregue o meu corpo para ser queimado, 

se não tiver caridade, de nada me aproveita. A 

caridade é paciente, a caridade é benigna; não é 

invejosa, não é altiva nem orgulhosa; não é 

inconveniente, não procura o próprio interesse; não 

se irrita, não guarda ressentimento; não se alegra 

com a injustiça, mas alegra-se com a verdade; tudo 

desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom 

da profecia acabará, o dom das línguas há-de cessar, 

a ciência desaparecerá; mas a caridade não acaba 

nunca. De maneira imperfeita conhecemos, de 

maneira imperfeita profetizamos. Mas quando vier o 

que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 

Quando eu era criança, falava como criança, sentia 

como criança e pensava como criança. Mas quando 

me fiz homem, deixei o que era infantil. Agora 

vemos como num espelho e de maneira confusa, 

depois, veremos face a face. Agora, conheço de 

maneira imperfeita, depois, conhecerei como sou 

conhecido. Agora permanecem estas três coisas: a 

fé, a esperança e a caridade; mas a maior de todas 

é a caridade. 

 

Refrão: O Senhor enviou-me a anunciar a boa 

nova aos pobres, a proclamar aos cativos a 

redenção. 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas                                      Lc 4, 21-30   

 

Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga 

de Nazaré, dizendo: «Cumpriu-se hoje mesmo esta 

passagem da Escritura que acabais de ouvir». Todos 

davam testemunho em seu favor e se admiravam das 

palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E 

perguntavam: «Não é este o filho de José?» Jesus 

disse-lhes: «Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, 

cura-te a ti mesmo’. Faz também aqui na tua terra o 

que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum». E 

acrescentou: «Em verdade vos digo: Nenhum 

profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos 

digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do 

profeta Elias, quando o céu se fechou durante três 

anos e seis meses e houve uma grande fome em toda 

a terra; contudo, Elias não foi enviado a nenhuma 

delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da 

Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo 

do profeta Eliseu; contudo, nenhum deles foi 

curado, mas apenas o sírio Naamã». Ao ouvirem 

estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. 

Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e 

levaram-n’O até ao cimo da colina sobre a qual a 

cidade estava edificada, a fim de O precipitarem dali 

abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu 

o seu caminho. 

 

«O profeta é um homem eleito 

por Deus para defender os 

seus direitos sobre Israel 

contra o autoritarismo e a 

impiedade dos reis e contra a 

infidelidade do povo. Esta 

eleição confere ao profeta uma missão permanente  

  



 

 

 

 


