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1. A narração de Mateus apresenta-nos Jesus a ensinar na sinagoga de Nazaré, a sua 

terra. A atmosfera é de contradição, ou seja, de admiração e de indignação. Mas, 

onde nasce a contestação a Jesus? Não no povo nem nas estradas, mas na sinagoga 

onde Jesus quer ensinar. Todavia, Jesus não é atacado pelo conteúdo do seu 

ensinamento, mas pela sua origem humilde. De facto, Ele não provém da classe 

sacerdotal. E nós? Acolhemos a salvação na fé? Jesus ensina-nos a não desprezar 

o que é humilde. Não julguemos as aparências e saibamos aceitar a todos sem 

preconceitos e sem pré-juízos. 

2. A graça de encontrar Deus em tudo e a procura perseverante da vontade de Deus 

em Cristo e ver em tudo a glória de Deus era o grande desejo de Santo Inácio de 

Loyola. Este é igualmente o desafio da liturgia, que na escuta da Palavra, na 

experiencia do Mistério antecipa a visão da Glória. Não é possível chegar ao Pai 

sem passar pelo Filho, Jesus Cristo, no Espírito Santo. A liturgia conduz ao 

serviço e ao amor. 

3. A comunicação na Liturgia acontece sempre no Espírito Santo, pelo Filho ao Pai. 

A liturgia é comunicação e atualização do acontecimento salvífico. A celebração 

litúrgica valoriza ao máximo a comunicação verbal e não-verbal entre Deus e o 

homem, entre o homem e Deus e dos homens entre si. 

Na Liturgia, um dos problemas mais difíceis de resolver hoje, continua a ser a 

própria transmissão do verdadeiro e autêntico sentido da liturgia da Igreja. Às 

vezes existe algum cansaço e até a tentação de voltar a velhos formalismos ou da 

aventura do espetacular. Outras vezes confunde-se a comunicação com os meios 

de comunicação e isto é um desastre para a arte de comunicar. A demasiada 

tecnologia, a intelectualização podem destruir a comunicação na liturgia, que é 

essencialmente ação comunicativa do sempre mesmo e único mistério de Cristo. 

Celebrar a sua Memória é incarnar o seu mandato e desejo: «fazei isto em memória 

de Mim» (Lc 22,19). 

Para ensinar ou mostrar os mistérios de Cristo na Liturgia é preciso um 

corpo, um rosto, um coração, os pés, as mãos, os braços – comunicar – na 

participação litúrgica ativa, consciente e frutuosa.   
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