
 

AS PALAVRAS E A PALAVRA 

Palavras do mundo 

A nossa vida está cheia de palavras – e cheia até transbordar! São as palavras que trocamos entre nós, em 

família, as palavras que trocamos no trabalho, mas também as palavras que lemos na Internet, as palavras 

que lemos nas revistas, nos jornais e nos livros, as palavras que escutamos na televisão e na rádio. Nem 

todas estas palavras são boas ou belas. Algumas magoam, outras destroem, outras ainda são palavras vãs, e 

escutá-las é pura perda de tempo. Contemplemos então atentamente um dia da nossa vida, e sejamos 

honestos na nossa análise. Deixo aqui algumas questões para nos ajudar a reflectir com verdade: 

- As palavras que troco com os outros são verdadeiras? Não estarei a oferecer palavras caluniosas ou 

maldosas e a espalhar críticas desnecessárias? 

- Que razões me levam a ligar o televisor ou o rádio assim que chego a casa ou entro no carro? Que 

dificuldade encontro no silêncio?  

- As palavras que escuto na televisão ou que leio na Net fazem de mim uma pessoa melhor? Não encherão 

antes a minha cabeça com futilidades? Seguir uma telenovela ou assistir a um programa de entretenimento 

pode ser apenas um exercício de descontracção no final do dia. Mas é também uma forma de encher o meu 

pensamento, ao longo do dia, com palavras vãs. Depois de assistirmos a vários programas de televisão, que 

sensações experimentamos? Alegria, paz, desejo de Deus? Ou pelo contrário, o desejo de comprar, de ter, de 

parecer, de ser igual aos outros? Ou ainda, a tristeza de não ter, de não ser, de não poder? Ou simplesmente 

ficamos com o pensamento aéreo, povoado de distracções, incapaz de se centrar em Deus? 

Na sua longa oração sacerdotal, no capítulo 17 de S. João, Jesus rezou assim: “Dei-Te a conhecer aos 

homens que, do meio do mundo, Me deste. Eles eram Teus e Tu Mos entregaste e têm guardado a Tua 

Palavra. Entreguei-lhes a Tua Palavra, e o mundo odiou-os, porque eles não são do mundo, como também 

Eu não sou do mundo.” (Jo 17, 6.14) 

Meditemos então nesta Palavra de Jesus. Nós não pertencemos ao mundo, como Jesus não pertence. Somos 

divinos! Temos em nós uma semente de Deus! Não nos deixemos afundar na mundanidade e na 

superficialidade, mesmo que não encontremos nelas nenhum mal concreto. É suficientemente perigoso o 

facto de as coisas do mundo nos distraírem de Deus! 

Palavras de Deus 

Felizmente temos connosco um livro que contém milhões de palavras inspiradoras, verdadeiras, belas, boas, 

cheias de Espírito, cheias de amor. Felizmente, conhecendo a nossa fome de palavras, Deus presenteou a 

humanidade – há muitos séculos – com a sua própria Palavra. Os cristãos não podem afirmar que o seu Deus 



 

é um Deus silencioso, como tantas vezes se ouve dizer! O nosso Deus é até bastante conversador. Ele criou-

nos para poder conversar connosco pela brisa da tarde, no jardim interior da nossa vida, diz-nos o Livro do 

Génesis 3, 8. Se estivermos atentos, Ele falar-nos-á ao coração, através de histórias de aventuras, romances, 

contos, cartas, poemas, canções, parábolas, ensinamentos, lendas, provérbios, leis, e tantos outros géneros 

literários. A Bíblia, como o universo, reflecte um bocadinho da criatividade divina. 

Na sua oração sacerdotal, Jesus continuou: “Faz que eles sejam Teus inteiramente, por meio da Verdade; a 

Verdade é a Tua Palavra.” (Jo 17, 17) 

Se, portanto, meditarmos todos os dias na Palavra de Deus, que é a única verdade, deixaremos de pertencer 

ao mundo, porque pertenceremos totalmente ao Senhor. Só a Palavra nos libertará das prisões da matéria. 

Compromisso 

Como Família de Caná, queremos fazer tudo o que Jesus nos disser. Para isso, precisamos de ter os ouvidos 

bem atentos à sua voz e aos seus mandamentos. Não podemos permitir que o ruído do mundo nos distraia da 

voz que conversa connosco no jardim da nossa vida! Como se faz isso? Aqui ficam algumas sugestões: 

- A Palavra de Deus deve ser a primeira a ocupar o nosso pensamento, logo pela manhã, para que o dia 

comece cheio do Espírito. Podemos, para isso, meditar nas leituras da missa do dia, ou fazer aquilo que a 

Igreja chama de “leitura espiritual” e que hoje em dia é possível acontecer não só através de livros, mas 

também online, em blogues e sites variados. 

- Procuremos reduzir o ruído que acompanha o nosso dia, isto é, as palavras vãs e superficiais, que nada 

acrescentam à nossa vida e que nos distraem de Deus, por muito inofensivas que nos pareçam. 

- Afastemo-nos das palavras que magoam, que matam, que ofendem. Não percamos tempo com conversas 

maldosas. 

- Ofereçamos aos nossos filhos a Palavra de Deus a toda a hora, e não apenas durante o tempo formal de 

oração. No carro, a caminho da escola, enquanto tratamos deles ou da casa, é sempre possível contar uma 

história da Bíblia, cantar um cântico religioso ou comentar uma passagem do Evangelho. 

Que o Senhor tenha gosto em conversar connosco! E que nós sejamos capazes de O escutar atentamente. 

Ámen! 
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