
«O BILHETE DE 

IDENTIDADE DO CRISTÃO» 

 

«Jesus explicou, com toda a 

simplicidade, o que é ser santo; 

fê-lo quando nos deixou as bem-

aventuranças (Mt 5, 3-12; Lc 6, 

20-23). Estas são como que o bilhete de identidade 

do cristão. Assim, se um de nós se questionar sobre 

“como fazer para chegar a ser um bom cristão”, a 

resposta é simples: é necessário fazer – cada qual a 

seu modo – aquilo que Jesus disse no sermão das 

bemaventuranças. Nelas está delineado o rosto do 

Mestre, que somos chamados a deixar transparecer 

no dia-a-dia da nossa vida. A palavra “feliz” ou 

“bem-aventurado” torna-se sinónimo de “santo”, 

porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive 

a sua Palavra alcança, na doação de si mesma, a 

verdadeira felicidade. (…)  
 
As riquezas não te dão segurança alguma. Mais 

ainda: quando o coração se sente rico, fica tão 

satisfeito de si mesmo que não tem espaço para a 

Palavra de Deus, para amar os irmãos, nem para 

gozar das coisas mais importantes da vida. Deste 

modo priva-se dos bens maiores. Por isso, Jesus 

chama felizes os pobres em espírito, que têm o 

coração pobre, onde pode entrar o Senhor com a sua 

incessante novidade. (…) Lucas não fala duma 

pobreza “em espírito”, mas simplesmente de ser 

“pobre” (Lc 6, 20), convidando-nos assim a uma 

vida também austera e essencial. Desta forma, 

chama-nos a compartilhar a vida dos mais 

necessitados, a vida que levaram os Apóstolos e, em 

última análise, a configurar-nos a Jesus, que, 

“sendo rico, Se fez pobre” (2 Cor 8, 9). Ser pobre 

no coração: isto é santidade» (Papa Francisco, 

Exortação Apostólica Alegrai-vos e Exultai, nn. 63-

64. 67-68.70). 

 

«Que glória acidental será e que contento o dos 

bem-aventurados que já disto goza, quando virem 

que, embora tarde, não deixaram de fazer por Deus 

coisa alguma das que lhes foi possível e, por todas 

as maneiras que puderam, não deixaram coisa por 

Lhe dar conforme às suas forças e estado, e o que 

mais tinha, mais deu! Que rico se achará o que 

todas as riquezas deixou por Cristo! Que honrado o 

que por Ele não quis honra, antes gostou de se ver 

muito abatido! Que sábio o que se alegrou de que o 

tivessem por louco, pois assim chamaram à mesma 

Sabedoria! Que poucos há destes agora, por nossos 

pecados! Parece que já se acabaram os que as gentes 

tinham por loucos, vendo-os fazer obras heróicas de 

verdadeiros amadores de Cristo. Oh! mundo, 

mundo, como vais ganhando honra em razão de 

haver poucos que te conheçam!  

 

E pensamos que se serve já mais a Deus em que nos 

tenham por sábios e discretos! Isso deve ser, 

segundo se usa de discrição. Logo nos parece que é 

de pouca edificação não andar, cada um em seu 

estado, com muita compostura e autoridade. Até o 

frade, o clérigo e a freira nos parecerá que, 

trazerem coisa velha e remendada, é novidade e dar 

escândalo aos fracos; e até o estarem muito 

recolhidos e ter oração, conforme está o mundo e tão 

olvidadas as coisas de perfeição de grandes ímpetos 

que tinham os santos, que penso faz mais dano às 

desventuras que se vêem nestes tempos e que não 

daria escândalo a ninguém os religiosos darem a 

entender por obras, como o dizem por palavras, o 

pouco em que se há-de ter o mundo; pois, destes 

escândalos, o Senhor tira grandes proveitos. E se uns 

se escandalizam, outros entram em si e têm 

remorsos. Houvesse sequer um esboço do que 

passou Cristo e Seus Apóstolos, pois agora, mais do 

que nunca, é preciso» (Santa Teresa de Jesus, Vida, 

27, 14-15). 
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«Bem-aventurados os pobres. 

Ai de vós, os ricos» 
 

 

 

«Irmãos caríssimos: Quando Nosso Senhor Jesus 

Cristo pregava o Evangelho do reino e percorria 

toda a Galileia curando as mais diversas 

enfermidades, a fama dos seus milagres divulgou-se 

por toda a Síria, e de toda a Judeia afluíam grandes 

multidões ao médico divino. Porque a ignorância 

humana é tão lenta para acreditar no que não vê e 

esperar o que não conhece, era necessário que 

aqueles que deviam ser confirmados nos 

ensinamentos divinos fossem estimulados com 

benefícios corporais e milagres visíveis; e assim, 

experimentando o poder benéfico do Senhor, não 

duvidariam da sua doutrina salvadora. Então, a 

doutrina de Cristo tornava-se manifesta pelas suas 

mesmas palavras; com elas o Senhor queria declarar 

os diversos graus que devem subir aqueles que 

desejam chegar à bem-aventurança eterna. Bem-
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aventurados os pobres em espírito, diz o Senhor, 

porque deles é o reino dos Céus. A que espécie de 

pobres se referia a Verdade, talvez ficasse incerto se 

dissesse apenas: Bem-aventurados os pobres, sem 

nada acrescentar sobre o género de pobreza de que 

falava. Poder-se-ia pensar que, para merecer o reino 

dos Céus, bastaria apenas aquela indigência material 

que muitos padecem por triste e dura necessidade. 

Mas ao dizer: Bem-aventurados os pobres em 

espírito, o Senhor manifesta que o reino dos Céus 

pertence àqueles que são pobres mais pela 

humildade interior do que pela carência de bens 

exteriores» (S. Leão Magno, Sermão sobre as Bem-

aventuranças). 

 

PALAVRA DE DEUS 
Leitura do Livro de Jeremias               

Jer 17, 5-8 

 

Eis o que diz o Senhor: «Maldito quem confia no 

homem e põe na carne toda a sua esperança, 

afastando o seu coração do Senhor. Será como o 

cardo na estepe que nem percebe quando chega a 

felicidade: habitará na aridez do deserto, terra 

salobre, onde ninguém habita. Bendito quem confia 

no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. É como 

a árvore plantada à beira da água, que estende as 

suas raízes para a corrente: nada tem a temer quando 

vem o calor e a sua folhagem mantém-se sempre 

verde; em ano de estiagem não se inquieta e não 

deixa de produzir os seus frutos». 

 

Sl 1: Feliz o homem que pôs a sua esperança no 

Senhor. 

 

Feliz o homem que não segue o conselho dos 

ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, 

mas antes se compraz na lei do Senhor, 

e nela medita dia e noite. 

 

É como árvore plantada à beira das águas: 

dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. 

Tudo quanto fizer será bem sucedido. 

 

Bem diferente é a sorte dos ímpios: 

são como palha que o vento leva. 

O Senhor vela pelo caminho dos justos, 

mas o caminho dos pecadores leva à perdição. 

 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Coríntios       1 Cor 15, 12.16-2o 
 

Irmãos: Se pregamos que Cristo ressuscitou dos 

mortos, porque dizem alguns no meio de vós que 

não há ressurreição dos mortos? Se os mortos não 

ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se 

Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda estais 

nos vossos pecados; e assim, os que morreram em 

Cristo pereceram também. Se é só para a vida 

presente que temos posta em Cristo a nossa 

esperança, somos os mais miseráveis de todos os 

homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, 

como primícias dos que morreram. 

 

Refrão: Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor, porque 

é grande no Céu a vossa recompensa 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas                                         Lc 6, 17.20-26

   

Naquele tempo, Jesus desceu do monte, na 

companhia dos Apóstolos, e deteve-Se num sítio 

plano, com numerosos discípulos e uma grande 

multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral 

de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os 

discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, 

porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados 

vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. 

Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque 

haveis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os 

homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e 

insultarem e proscreverem o vosso nome como 

infame, por causa do Filho do homem. Alegrai-vos e 

exultai nesse dia, porque é grande no Céu a vossa 

recompensa. Era assim que os seus antepassados 

tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque 

já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, que 

agora estais saciados, porque haveis de ter fome. Ai 

de vós, que rides agora, porque haveis de 

entristecer-vos e chorar. Ai de vós, quando todos os 

homens vos elogiarem. Era assim que os seus 

antepassados tratavam os falsos profetas. 

 

«É evidente que só à pobreza que 

não espera senão a Deus, lhe está 

prometido, efectivamente, o reino 

de Deus. “Bem-aventurados os 

pobres em espírito, porque deles é 

o reino dos céus”, é a primeira 

bem-aventurança proclamada pelo 

Mestre no sermão da montanha. A 

doutrina de São João da Cruz na 

Subida do Monte Carmelo e no livro da Noite 

escura é um eco desta bem-aventurança. Assim, o 

Santo quer ensinar a realizar ou a suportar este 

empobrecimento que há-de libertar o movimento da 

esperança e garantir a sua expansão pela conquista 

dos bens sobrenaturais e do próprio Deus. A 

esperança é um germe divino; só Deus o pode fazer 

crescer; à alma corresponde a tarefa negativa de 

preparar o terreno e favorecer o seu 

desenvolvimento. O empobrecimento há-de 

abranger todas as riquezas, naturais e sobrenaturais, 

todos os bens naturais, intelectuais e espirituais, 

excepto o próprio Deus. No gráfico da Subida do 

Monte Carmelo, a alma dirige-se para o cume pela 

senda do nada quatro vezes repetido, deixando à 

direita e à esquerda os caminhos espaçosos dos bens 

da terra e dos bens do céu. Só o caminho do nada, 

que é a desnudez total, perfeito desprendimento e 

pobreza absoluta, conduz ao tudo, que é Deus, e 

garante a sua posse» (P. Eugénio Maria, Quero ver a 

Deus). 


