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EvangElho sEgundo são João
(MT 1,29-34)

«Eis o Cordeiro de deus, que tira o pecado do mundo»

Comentário
Com a festa do Batismo do Senhor começa o Tempo Comum. Este tempo prolonga a celebração do mistério 
pascal. O Verbo Encarnado vai fazer-se vida em nós. “Eis o Cordeiro de Deus”. Este título revela a pessoa e a 
missão de Jesus. O Filho de Deus é o Servo sofredor, Cordeiro pascal, “que tira o pecado do mundo”. É aquele 
que carrega sobre si os nossos crimes, suporta os nossos sofrimentos. “Vi o Espírito Santo descer do céu sobre 
Ele”. A sua missão é mostrar Jesus torná-Lo visível até ao fim dos tempos. Para isso desceu do Jordão e desceu 
depois sobre a Igreja no Pentecostes. É a Igreja que leva hoje a salvação de Cristo até aos confins da terra. 
Com a Igreja e na Igreja, continua Cristo a oferecer-se sobre o altar, exercitando o seu ofício de libertador. 
Pela Eucaristia, a Igreja oferece o Cordeiro e Deus, feito vida dos homens, coração do mundo. “Eu vi e atesto”. 
Também o cristão é testemunha do que viu, do que tocou na fé e na experiência da vida. A missão do cristão 
é guardar -se do pecado e transmitir a luz. Fomos investidos na missão de ser santos — não dificultemos a 
ação do Espírito Santo em nós.

Naquele tempo,
João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro,
e exclamou:
«eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
É d’ele que eu dizia:
‘Depois de mim vem um homem,
que passou à minha frente, porque era antes de mim’.
eu não o conhecia,
mas foi para ele se manifestar a israel
que eu vim baptizar na água».
João deu mais este testemunho:
«eu vi o espírito santo
descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele.
eu não o conhecia,
mas quem me enviou a baptizar na água é que me disse:
‘Aquele sobre quem vires o espírito santo descer e permanecer
é que baptiza no espírito santo’.
ora, eu vi e dou testemunho
de que ele é o Filho de Deus».

Palavra da salvação

Murillo, Bom Pastor, 

1660

Pedras Vivas
e D i T o r i A l

Uma Casa Infel iz

o facto de vivermos numa sociedade descristianizada 

não é hoje ignorado por ninguém. com efeito, de 

entre os programas de acção que mais têm marcado a 

agenda política do nosso país desde há já muito tempo 

sobressai o da sistemática demolição de todos os valo-

res que os cristãos têm por sagrados. isto sob o irónico 

pretexto de promover a liberdade das consciências e a 

autonomia individual, ao qual se associa agora uma es-

pécie de revivalismo positivista de finais do século xix, 

estribado numa tecnociência que promete colocar-nos 

na ponta dos dedos o acesso às mais soberbas maravi-

lhas dos imortais.

o reverso da moeda, o preço que somos chama-

dos a pagar por este acesso às comodidades olímpicas, 

está-nos diante dos olhos: tornamo -nos uma sociedade 

em que antidepressivos, euforizantes, desinibidores e 

estupefacientes se vão rapidamente alçando à catego-

ria de bens de primeira necessidade. ora, a crescente 

dependência de fármacos e todo o tipo de outras dro-

gas e substâncias para nos mantermos minimamente... 

“funcionais”... não é produto de algum tipo de acaso. 

Na verdade, é a consequência mais directa de uma so-

ciedade que passou a viver sob a alçada do medo.

Nos tempos que correm, a realidade que mais se 

procura iludir é que habitamos uma sociedade depri-

mida, uma sociedade que trocou como fundamento o 

Amor pela competição. ora, é precisamente este re-

gresso aos velhos modelos pagãos — temos visto como 

é mesmo disso que se trata! — que tem como resul-

tado incontornável a instalação do medo em todas as 

brechas das nossas vidas quotidianas.

A primeira vítima do modelo social competitivo que 

adoptámos é, precisamente, a disposição para dar in-

condicionalmente — uma das mais importantes facetas 

do Amor genuíno. Vemos assim instalada entre nós a 

famosa economia de mercado, em que todas as relações 

se aferem pelo valor de troca. o acto de dar sem reser-

vas, de oferecer gratuitamente, transforma-se num risco 

inaceitável, uma ingenuidade censurável, até.

Na esfera familiar, a união dos esposos adquire um 

estatuto meramente contratual, em que as expectati-

vas cristalizam em firmes reservas mentais. Toda uma 

panóplia de “direitos e obrigações”, por vezes implíci-

tas, outras vezes assumidas explicitamente, substituem 

o propósito de crescer em comum num projecto que 

transcenda as limitações de cada um e de vencer as 

adversidades através de gestos de generosidade e ab-

negação. A primeira dificuldade é pretexto suficiente 

para colocar em causa tudo quanto se ergueu até ao 

momento e partir em busca de outra relação mais 

gratificante — aliás, numa atitude altamente estimada 

na autista cultura vigente, sempre pronta a celebrar es-

palhafatosamente todas as ocasiões de um recomeço 

(continua na p. 2)



ia para se arrepender dos próprios pecados, para fazer 

penitência, para recomeçar a vida. ele sabe, João sabe 

que o Messias, o consagrado do senhor já está pró-

ximo, e o sinal para o reconhecer será quando sobre 

ele se pousar o espírito santo; com efeito, ele trará 

o verdadeiro batismo, o batismo no espírito santo 

(cf. Jo 1,33).

eis que o momento chega: Jesus apresenta-se 

na margem do rio, no meio do povo, dos pecadores 

— como todos nós. É o seu primeiro ato público, a 

primeira coisa que faz quando deixa a casa de Nazaré, 

com trinta anos: desce à Judeia, vai ao Jordão e deixa-

-se batizar por João. sabemos que algo acontece — 

celebrámo-lo no domingo passado: sobre Jesus desce 

o espírito santo em forma de uma pomba, e a voz 

do Pai proclama-o Filho predileto (cf. Mt 3,16-17). É 

o sinal que João esperava. É ele! Jesus é o Messias. 

João está desconcertado, porque se manifestou de um 

modo inimaginável: no meio dos pecadores, batizado 

como eles, aliás, por eles. Mas o espírito ilumina João 

e faz-lhe compreender que deste modo se cumpre a 

justiça de Deus, se cumpre o seu desígnio de salvação: 

Jesus é o Messias, o rei de israel, não com o poder 

deste mundo, mas sim como  Cordeiro de Deus, que 

assume sobre si e tira o pecado do mundo.

Assim, João indica-o ao povo e aos seus discípu-

los. Porque João tinha um amplo círculo de discípulos, 

que o escolheram como guia espiritual, e precisamente 

alguns deles se tornaram os primeiros discípulos de 

Jesus. conhecemos bem os seus nomes: simão, depois 

chamado Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão 

João. Todos pescadores, todos galileus, como Jesus.

Queridos irmãos e irmãs, porque nos detemos 

prolongadamente sobre esta cena? Porque é decisiva! 

Não é uma anedota. É um facto histórico decisivo! esta 

cena é determinante para a nossa fé; e é crucial tam-

bém para a missão da igreja. A igreja, em todas as 

épocas, é chamada a fazer aquilo que fez João Batista, 

indicar Jesus ao povo dizendo: «eis o cordeiro de 

Deus, Aquele que tira o pecado do mundo!». ele é o 

único salvador! ele é o senhor, humilde, no meio dos 

pecadores, mas é ele, ele: não é outro, poderoso, que 

vem; não, não, é ele!

e estas são as palavras que nós sacerdotes repe-

timos todos os dias, durante a Missa, quando apresen-

tamos ao povo o pão e o vinho que se tornam o corpo 

e o sangue de cristo. este gesto litúrgico representa 

toda a missão da igreja, a qual não se anuncia a si 

mesma. Ai, ai da igreja quando se anuncia a si mesma; 

perde a bússola, não sabe para onde vai! A igreja 

anuncia cristo; não se traz a si mesma, mas cristo. 

Pois, é só ele e unicamente ele que salva o seu povo 

do pecado, que o liberta e o guia para a terra da ver-

dadeira liberdade.

Que a Virgem Maria, Mãe do cordeiro de Deus, 

nos ajude a acreditar n’ele e a segui-lo. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

Angelus

ii Domingo do Tempo comum, Ano A

Praça de são Pedro

15 de Janeiro de 2017

«a Igreja, em todas as épocas, é chamada  
a fazer aquilo que fez João Batista, indicar 
Jesus ao povo dizendo: “Eis o Cordeiro de 

deus, aquele que tira o pecado do mundo!”. 
Ele é o único salvador! Ele é o senhor, 

humilde, no meio dos pecadores, mas é Ele: 
não é outro, poderoso, que vem!»

No centro do evangelho de hoje (Jo  1,29-34) está 

esta palavra de João Batista: «eis o cordeiro de Deus, 

que tira o pecado do mundo!»  (v. 29). Uma palavra 

acompanhada pelo olhar e pelo gesto da mão que o 

indicam a ele — Jesus.

imaginemos a cena. estamos na margem do rio 

Jordão. João está a batizar; há muita gente, homens 

e mulheres de várias idades, que ali chegaram, ao rio, 

para receber o batismo das mãos daquele homem que 

a muitos recordava elias, o grande profeta que nove 

séculos antes tinha purificado os israelitas da idolatria, 

reconduzindo-os à verdadeira fé no Deus da aliança, o 

Deus de Abraão, de isac e de Jacob.

João prega que o reino dos céus está próximo, 

que o Messias está para se manifestar e é necessário 

preparar-se, converter-se e comportar-se com justiça; 

e começa a batizar no Jordão para dar ao povo um 

meio concreto de penitência (cf. Mt 3,1-6). esta gente 
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“a partir do zero”, como se a vida humana não pas-

sasse de um jogo electrónico...

A reprodução torna-se um acto a três, em que o 

elemento activo é a máquina de calcular. o nascimento 

de uma criança, outrora motivo de júbilo nas famílias, é 

hoje motivo das maiores apreensões. longe de reflectir 

o mais belo fruto da união de dois destinos, um filho 

mais parece não passar do lacónico resultado de uma 

fastidiosa ponderação de deveres e haveres. Depois de 

o transformar num oneroso “investimento”, o estado 

apresenta à mãe o aborto única solução para as situa-

ções mais difíceis

Quanto à maior parte das crianças, confinadas a 

deambular na terra -de-ninguém que medeia entre o 

lar de pais ausentes no local de trabalho e uma escola 

muitas vezes indiferente ou decrépita, vão crescendo 

sem outro horizonte para além da ansiedade do futuro 

incerto que conhecem estampado na cara dos pais, nos 

poucos segundos em que trocam um olhar à mesa, à 

hora de jantar, quando autorizam o smartphone ou a 

televisão, feitos altares omnipresentes de um consu-

mismo que lhes garante preencher o vazio que sentem.

Para os doentes e os idosos, cuja mera lembrança 

incomoda as soirées douradas do beautiful people, está 

já na calha a extensão do princípio da erradicação dos 

“menos aptos” — neste caso sob o hediondo conceito 

das “vidas que não vale a pena viver”. como sempre, 

é aos mais vulneráveis que cabe o ónus de alimentar o 

banquete dos bem-instalados, sendo agora chamados 

a prescindir graciosamente até dos parcos recursos que 

lhes são dedicados.

esta lógica mais não faz do que reproduzir o que 

se passa na economia e no mundo do trabalho, em que 

todo o sistema se deixou subjugar pelos interesses de 

uma mão -cheia de potentados. Para além do omnipo-

tente cifrão, todo passa para segundo plano — tanto 

pessoas como natureza se vêem confinados à condição 

de recurso a explorar até à exaustão. o futuro reduz-se 

ao jogo dos mercados e à ansiedade da aproximação do 

próximo colapso. sem expectativas de carreira, o próprio 

trabalhador se rende à rapacidade e vê com indiferença 

a entidade que lhe vai proporcionando um salário.

A sociedade deixa de ser um espaço de crescimento 

e sã convivência para se tornar uma sangrenta arena da 

luta pela sobrevivência em todos os estratos sociais. ig-

norando a menor sombra de quaisquer princípios supe-

riores, a lei regressa ao estado selvagem — o da prima-

zia do mais forte. É este o balanço que quotidianamente 

nos transmitem os noticiários.

espelhando impassivelmente o contexto que dei-

xou instalar, a política rende-se à demagogia e à corrup-

ção. Tudo se decide no curto prazo e segundo os interes-

ses do momento. conscientes do escrutínio implacável a 

que se sujeitam e à precariedade do seu estatuto, pou-

cos políticos conseguem resistir às tentações do poder, e 

não há dia em que deixe de ouvir a estridente denúncia 

de mais um vergonhoso escândalo. A máquina cega vai 

devorando os seus próprios servidores.

A nível internacional, o panorama é idêntico, senão 

pior. o abismo entre países ricos e pobres tem-se alar-

gado de forma tão chocante que os mais miseráveis de 

(Editorial, continuação da p. 1)
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EvangElho sEgundo são MaTEus
(MT 4,12-23)

«Foi para Cafarnaum, a fim de se cumprir o  
que anunciara o profeta Isaías»

TexTos l iTúrgicos

III DomIngo Do Tempo Comum · Ano A · 26–01–2020
Is 8,23b-9,3 — Salmo 26(27) 1.4.13-14 — I Carta aos Coríntios 1,10-13.17 — S. Mateus 4,12-23

Comentário
A Galileia foi sempre encruzilhada de gentios, terra de esperanças. Por isso Jesus inaugura ali o seu ministé-
rio público. Ele é o verdadeiro libertador de todos os jugos e servidões, a grande luz que alegra e enche os 
corações dos homens. “Arrependei-vos”. Jesus continua a pregação de João Batista e de todos os profetas. 
Cristo vem instaurar um novo Reino, uma ordem nova, chamar todos os homens a segui-Lo. Para isso, é 
preciso mudar de vida. É a condição para entrar no Reino. O Reino de Deus é dos convertidos. Reino novo, 
vida nova. “O Reino de Deus está próximo”. O Reino de Deus é Cristo no meio de nós. O Reino de Deus 
funda-se na Boa-Nova no facto da Ressurreição. Para a tornar credível, enviou Cristo a sua Igreja por todo 
o mundo a curar todos os doentes e a evangelizar os pobres e os humildes. São estes os privilegiados do 
Reino. “Vinde e segui-Me”. Os discípulos que o Senhor chamou são os primeiros pobres do novo Reino. 
Deixaram tudo para O seguir. O Reino de Deus cresce pela minha conversão de todos os dias.

Quando Jesus ouviu dizer
que João Baptista fora preso,
retirou-se para a galileia.
Deixou Nazaré e foi habitar em cafarnaum,
terra à beira-mar, no território de Zabulão  

e Neftali.
Assim se cumpria o que o profeta isaías 

anunciara, ao dizer:
«Terra de Zabulão e terra de Neftali,
caminho do mar, além do Jordão, galileia 

dos gentios:
o povo que vivia nas trevas viu uma  

grande luz;
para aqueles que habitavam na sombria 

região da morte,
uma luz se levantou».
Desde então, Jesus começou a pregar:
«Arrependei-vos, porque está próximo  

o reino dos céus».

caminhando ao longo do mar da galileia,
viu dois irmãos:
simão, chamado Pedro, e seu irmão André,
que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores.
Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-Me,
e farei de vós pescadores de homens».
eles deixaram logo as redes e seguiram-n’o.
Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos:
Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
que estavam no barco, na companhia de seu pai Zebedeu,
a consertar as redes.
Jesus chamou-os,
e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-n’o.
Depois começou a percorrer toda a galileia,
ensinando nas sinagogas,
proclamando o evangelho do reino
e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo.

Palavra da salvação

James Tissot, Vocação de São Pedro 

e Santo André, c. 1894

entre nós parecem afortunados aos olhos de quem vive 

sob o espectro da fome nos paí ses do terceiro mundo. 

o horror das privações entre os povos do hemisfério sul 

atingiu um estado de banalização tão generalizada que 

já nem passa nos telejornais... Procurando minimizar o 

sofrimento dos refugiados que tentam encontrar uma 

vida condigna entre nós, esquecemos sobranceiramente 

que é o nosso modelo de sociedade que se encontra na 

origem das principais dificuldades que sentem.

No que respeita à “Nova ordem” global, os pri-

meiros anos do século xxi, longe de auspiciarem uma 

era de paz, como se chegou a esperar após a derrocada 

da União soviética, têm assistido a um preocupante re-

trocesso no que toca ao emprego da guerra para a re-

solução dos diferendos entre as nações, e a doutrina do 

“olho por olho” parece mais uma vez presidir às relações 

entre os homens. Dentro desta reconstituição do “equi-

líbrio de terror” que se viveu durante a guerra Fria, até 

a corrida às armas nucleares vai regressando à ribalta.

Já vai longa esta descrição — e como é fácil dedu-

zir, poderíamos continuá-la durante muitas mais colunas 

sem a menor dificuldade. contudo, o mais importante 

será apreciar o quanto aqui já se encontra de paradoxal: 

é justamente este mundo construído ao arrepio de tudo 

quanto há de cristão que serve aos ateus para justificar 

a sua posição: “como seria possível a existência de Deus 

perante tamanha demonstração de maldade?”, atiram-

-nos à cara... chamados tão brutalmente à barra, como 

poderemos deixar de lhes dar razão?

Além de constituírem uma violência contra os ho-

mens, as vitórias do mal lançam o opróbrio sobre aquele 

Deus que amamos e que se deixou imolar na cruz preci-

samente para que isto não acontecesse.

como poderemos deixar de reconhecer que é ape-

nas sobre nós, discípulos de Jesus, que impende a cons-

trução de um mundo evocador das promessas de Deus?

infelizmente, a instalação do primado político do lai-

cismo a partir do século xViii levou a que abdicássemos 

na nossa acção dos elementos exteriores que mais a ca-

racterizavam e nos encerrássemos em observâncias dou-

trinais e de culto intramuros e essencialmente formais.

como seria de esperar, a casa comum que desde 

então deixámos construir sob a tutela de um conjunto 

de ideologias avessas a qualquer transcendência é uma 

casa infeliz — uma casa irremediavelmente infeliz.

A proposta de soluções materiais para os proble-

mas da humanidade não passa de um logro já bem co-

nhecido há dois mil anos atrás. Por isso sabemos bem 

que aquilo que de essencial trouxe Jesus não foi a pro-

messa de tesouros infindos, mas a de um novo homem.

É a nós, cristãos — convém repetir sempre — que 

incumbe a tarefa de neste mundo mostrar que não 

foram vãs as promessas de Deus. sabemos bem que não 

nos cabe realizar aqui o reino — isso será obra Dele —, 

mas tão só de mostrar como é verdadeira a Sua pala-

vra. Não podemos, por isso, deixar que seja um mundo 

construído contra Jesus a servir de prova contra Jesus. e 

a única forma de o fazermos é através do exemplo de 

amor que damos ao mundo — em primeiro lugar, entre 

os irmãos. Foi assim que os primeiros cristãos conquista-

ram o coração dos próximos. No mundo infeliz em que 

vivemos, é a forma mais directa de chegar aos distantes.

PM



AgendA pArA JAneIro

dia 26 · Palavra do senhor

enContros de  formAção e  orAção

domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00

Quartas-feiras · renovamento carismático · 

capela do santíssimo · 15h00

segunda terça-feira do mês · Movimento 

esperança e Vida · 15h00

eUCArIst IAs

domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00

segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30

sábado · 8h00 e 19h00

Capela do Bairro s. João de deus · segundo 

domingo do mês · 11h00

AtendImento pelo pároCo

segunda a sexta-feira · 17h00–19h00

sábado · 17h00–18h00

ContACtos

Igreja – secretaria e Cartório paroquial

rua da igreja da Areosa, 91

4200-323 PorTo

225 499 333 · Fax.: 225 404 722

segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  

14h30–18h00

secretaria@paroquia-areosa.pt

www.paroquia-areosa.pt

www.facebook.com/igrejansareosa

Inst ItUIções dA pAróQUIA

Centro social Areosa · 225 484 821

www.centrosocialareosa.pt

Jardim Infantil e salas de estudo pio XII · 

225 490 515

www.pioxii.pt

escola de música santa Cecília · 225 488 003

www.musicasantacecilia.net

escola de desporto · 225 401 116 ou 

960 388 079

pavilhão gimnodesportivo · 225 401 116 ou 

917 571 305

multiusos (Cripta) · 

multiusosparoquiaareosa@gmail.com

Corpo nACIonAl de esCUtAs

Agrupamento 740-Areosa · 

geral.740@escutismo.pt

www.agr740areosa.org/

•

Mais informações em  

www.paroquia-areosa.pt

Boletim “Pedras Vivas” 

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt
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não significa só mudar o modo de viver, mas também 
a forma de pensar. É uma transformação do pensa-
mento. Não se trata de mudar de roupa, mas de cos-
tumes. o que diferencia Jesus de João Batista é o estilo 
e o método. Jesus escolhe ser um profeta itinerante. 
Não fica à espera das pessoas, mas vai ao seu encon-
tro. Jesus está sempre na rua! As suas primeiras saídas 
missionárias dão-se ao longo das margens do lago de 
galileia, em contacto com a multidão, sobretudo com 
os pescadores. Ali Jesus não só proclama a vinda do 
reino de Deus, mas procura companheiros para a sua 
missão de salvação. Neste mesmo lugar encontra dois 
pares de irmãos: simão e André, Tiago e João; chama-
-os dizendo: «segui-me, e far-vos-ei pescadores de 
homens» (v. 19). A chamada alcança-os no auge das 
suas atividades diárias: o senhor revela-se a nós não 
de forma extraordinária ou sensacional, mas na quo-
tidianidade das nossas vidas. Ali devemos encontrar o 
senhor; e ali ele revela-se, faz sentir ao nosso coração 

o seu amor; e ali — com este diálogo com ele no dia a 
dia da vida — muda o nosso coração. A resposta dos 
quatro pescadores é imediata e pronta: «No mesmo 
instante eles deixaram as suas redes e o seguiram» 
(v. 20). com efeito, sabemos que tinham sido discí-
pulos do Batista e que, graças ao seu testemunho, já 
tinham começado a acreditar em Jesus como Messias 
(cf. Jo 1,35-42).

Nós, cristãos de hoje, temos a alegria de procla-
mar e testemunhar a nossa fé porque houve aquele pri-
meiro anúncio, porque houve aqueles homens humil-
des e corajosos que responderam generosamente à 
chamada de Jesus. Nas margens do lago, numa terra 
inimaginável, nasceu a primeira comunidade dos dis-
cípulos de cristo. A consciência destes primórdios 
suscite em nós o desejo de levar a Palavra, o amor e 
a ternura de Jesus a todos os contextos, inclusive ao 
mais inacessível e relutante. levar a Palavra a todas as 
periferias! Todos os espaços de vivência humana são 
terreno no qual lançar a semente do evangelho, a fim 
de que traga frutos de salvação.

A Virgem Maria nos ajude com a sua intercessão 
materna a responder com alegria à chamada de Jesus, 
a colocar-nos ao serviço do reino de Deus. ☐
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«nas margens do lago, numa terra 
inimaginável, nasceu a primeira comunidade 
dos discípulos de Cristo. a consciência destes 
primórdios suscite em nós o desejo de levar a 
palavra, o amor e a ternura de Jesus a todos 

os contextos, inclusive ao mais inacessível  
e relutante»

A hodierna página evangélica (cf. Mt 4,12-23) narra 
o início da pregação de Jesus na galileia. ele deixa 
Nazaré, uma aldeia situada nos montes, e estabelece-

-se em cafarnaum, importante centro nas margens 
do lago, habitado essencialmente por pagãos, ponto 
de cruzamento entre o Mediterrâneo e o interior da 
Mesopotâmia. esta escolha indica que os destinatá-
rios da sua pregação não são apenas os seus conter-
râneos, mas quantos desembarcam na cosmopolita 
«galileia das gentes» (v. 15; cf.  Is  8,23): assim se 
chamava. Vista da capital Jerusalém, aquela terra é 
geograficamente periférica e religiosamente impura, 
porque estava cheia de pagãos, por causa da mistura 
com os que não pertenciam a israel. Da galileia não 
se esperavam certamente grandes coisas para a histó-
ria da salvação. No entanto, precisamente dali — exa-
tamente dali — se espalha aquela “luz” sobre a qual 
meditámos nos domingos passados: a luz de cristo. 
Difunde-se precisamente da periferia.

A mensagem de Jesus imita a do Batista, anun-
ciando o «reino dos céus» (v. 17). este reino não com-
porta a instauração de um novo poder político, mas 
o cumprimento da aliança entre Deus e o seu povo 
que inaugurará uma época de paz e de justiça. Para 
realizar este pacto de aliança com Deus, cada um está 
chamado a converter-se, transformando a sua maneira 
de pensar e de viver. isto é importante: converter-se 


