
 

 
 

EVANGELIZAR 

 

O mandamento da evangelização 

“E trarás no teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno (…) e delas falarás quando estiveres 

sentado em casa ou andando pelos caminhos...” (Deut 6, 4-7)  

Continuamos a meditar neste breve texto do Livro do Deuteronómio, a profissão de fé do povo judeu e, 

portanto, de Jesus. Hoje Deus convida-nos a falar do seu amor não apenas aos nossos filhos, no interior da 

nossa casa, mas também “andando pelos caminhos” das nossas aldeias e cidades, das nossas escolas e 

empresas, das nossas férias e dos nossos trabalhos. Evangelizar não é uma proposta para alguns mais 

esclarecidos na fé ou chamados a uma missão especial; evangelizar é o mesmo e único mandamento do 

amor. Ninguém se pode declarar crente se não se empenhar com todas as suas forças, com toda a sua alma e 

com todo o seu coração na evangelização do mundo. 

Desde o primeiro instante, ser discípulo de Jesus significou ser enviado. “Vem e segue-Me”, disse Jesus a 

Pedro, “e farei de ti pescador de homens” (Mt 4, 19). Também Abraão, Moisés, Samuel, Elias, Isaías, e 

todos os profetas de Israel, se tornaram servos do Senhor no preciso instante em que se tornaram 

evangelizadores. O mandamento é na verdade apenas um: amar a Deus e aos homens, anunciando Deus aos 

homens pelo testemunho e pela palavra. 

Oração, sacramentos, evangelização 

Nas Jornadas Mundiais da Juventude (25-28 de Julho 2013), sob o lema “Ide e fazei discípulos em todas as 

nações”, o Papa Francisco reafirmou os três princípios básicos de todo o cristão: Oração, Sacramentos, 

Evangelização. São as “Bilhas” da Família de Caná. Numa das suas mensagens nestes três dias de jornadas, 

olhando os três milhões de jovens que o escutavam, o Santo Padre comentou: “Aqui no Rio de Janeiro, 

vocês jovens causaram a confusão, uma bela confusão. Mas o que eu quero mesmo é que causeis esta 

confusão nas vossas casas, nas vossas terras, nas vossas paróquias!” Sim, se três milhões de jovens 

vivessem a sério o seu compromisso de cristãos, o mundo estaria como está? E se fossem três milhões de 

famílias empenhadas na oração, na vida de sacramentos e na evangelização? Se fossemos cristãos de 

verdade, 2000 anos teria sido tempo mais do que suficiente para cristianizar o mundo! 

Fontes da montanha 



 

 
 

De férias na Serra da Estrela, contemplei demoradamente as magníficas fontes que brotam da rocha e 

descem a montanha, ora em estreitos riachos espontâneos, ora em belas levadas construídas para irrigar os 

campos em redor. 

As fontes de água fresca que nos saciam pelos caminhos da montanha são uma imagem magnífica do que 

significa ser discípulo: elas acolhem na sua concha rochosa a água da nascente, sempre a correr; e derramam 

continuamente esta mesma água em riachos e levadas que atravessam a serra. Se deixassem de acolher a 

nascente, secariam; se deixassem de derramar a água recebida, causariam uma inundação. Uma fonte só é 

fonte se viver estas duas vertentes em plenitude: receber e dar do que recebeu. 

Compromisso 

A Família de Caná é chamada a evangelizar desde o primeiro instante. Toda a graça recebida deve ser de 

imediato derramada em pequenos riachos e alegres levadas. Não pode ficar à espera do “momento certo” ou 

de ter os conhecimentos necessários, pois se não oferecer, também não receberá. “Recebestes de graça, dai 

de graça” (Mt 10, 8), diz-nos Jesus. 

Que temos nós hoje para dar? Como podemos nós hoje anunciar Jesus, “andando pelos caminhos” da nossa 

vida? Que “bela confusão” causamos nós na paróquia onde vivemos, nos locais onde trabalhamos e nos 

divertimos? Será que os nossos amigos, colegas e vizinhos sabem que somos cristãos pela forma como 

vivemos? E será que a nossa família torna Deus mais conhecido, presente e amado no pequeno mundo onde 

nos movemos? Decidamo-nos a anunciar o Evangelho por obras e palavras, como fonte que se derrama na 

montanha num dia de calor. Que a nossa família possa oferecer, a quantos por nós passarem, a água fresca, 

pura e abundante do amor de Deus. Ámen!  
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