
 

 
 

AS NOSSAS HISTÓRIAS BÍBLICAS 

“Fala, Senhor, que o teu servo escuta!” (1Sm 3, 9) 

Festa da Palavra 

Celebrámos há dias, pela primeira vez em Igreja, a Festa da Palavra, a pedido do Papa Francisco. É uma 

festa urgente para a maioria dos católicos, que vivem alheados das Escrituras. Para as Famílias de Caná, esta 

festa vem confirmar a nossa intuição de que a Palavra é absolutamente central na oração e na educação 

familiares. Vamos, assim, deixar que esta festa deite luz sobre todo o mês de fevereiro, iluminando cada um 

dos nossos passos no ritmo comum que agora vivemos, nestes Mistérios Luminosos da vida e do Rosário.  

Histórias bíblicas 

Por estas semanas, a primeira leitura da missa diária tem percorrido os livros da História de Israel. Dia a dia, 

seguimos as aventuras e desventuras de reis e profetas, guerreiros e camponeses. Em oração familiar, vamos 

acompanhando a vocação Samuel e a rejeição da família de Eli, a ascensão e a rejeição de Saul, as guerras e 

os amores de David, as profecias de Natã, as derrotas e vitórias contra os filisteus.  

Em família, vamos lendo e conversando. São histórias que nos encantam pela sua simplicidade, ao referir 

momentos tão humanos como aquele em que “Saul entrou numa gruta para aí satisfazer as suas 

necessidades” (1Sm 24, 11), e que nos escandalizam pela sua carga de pecado, como a história do adultério 

de David com Betsabé (2Sm 11, 1-17). Algumas histórias fazem-nos rir a valer – “A cabeleira de Absalão 

prendeu-se nos ramos e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto o macho que ele montava seguiu 

para diante” (2Sm 18, 9) – outras deixam-nos em profundo silêncio: “Ah, meu filho Absalão, quem me dera 

ter morrido em teu lugar! Ah, meu filho! Meu filho!” (2Sm 18, 33) Algumas insurgem-nos contra os 

escolhidos de Deus - como pode David ser santo, depois de um ato tão vil e cobarde para com Urias (2Sm 

11, 14-16)? -, outras fazem-nos sentir pequeninos perante a sua retidão - só um grande santo seria capaz de 

elogiar o seu inimigo com palavras tão belas, como David elogiou Saul à sua morte (2Sm 1, 17-27).  

Dia a dia, versículo a versículo, contemplamos a fragilidade e a fortaleza do ser humano, assistindo à 

transformação de pecadores em santos – como David – ou de “quase santos” em pecadores – como Salomão. 

Dia a dia, versículo a versículo, vemos como ninguém, por mais abençoado que seja, se pode orgulhar da 

sua santidade, pois de um momento para o outro, somos bem capazes de deitar tudo a perder (como Saul ou 

Salomão fizeram); e vemos como nenhum pecado, por maior que seja, tem em si mesmo poder para nos 

riscar da família de Deus, pois até o adultério de Betsabé e de David, depois de perdoado e expiado (sim, foi 

preciso expiá-lo com a morte de um filho), abriu a porta a Jesus, na sua descendência!  



 

 
 

Mais tarde, com os Evangelhos, damo-nos conta de que o chamamento de Jesus se dirige precisamente a 

pecadores como nós. Quem iria imaginar que Jesus escolheria os seus apóstolos, não entre os fariseus de 

Jerusalém, mas entre a gente rude da “periferia”, como diz o Papa, a tal “Galileia dos gentios”, território 

quase pagão? Quem iria imaginar que esta gente rude seria capaz de levar o Evangelho a todo o mundo?  

As histórias das Escrituras, fazendo-nos rir e chorar, escandalizando e edificando, são maravilhosamente 

humanas e próximas das nossas. Quando as lemos e meditamos, começamos a perceber o que distingue 

verdadeiramente os homens entre si. Trata-se da capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e de nada 

Lhe negar. Assim que colocam a sua inteligência e o seu coração sob a luz de Deus, David e os pescadores 

da Galileia convertem-se sem olhar para trás, deixando no mundo um rasto de santidade. 

A nossa história bíblica 

Ler as Escrituras ao mesmo tempo que acompanhamos as histórias do mundo, as histórias da Igreja e as 

nossas próprias histórias é como acender uma lâmpada na noite. Tudo fica iluminado e ganha sentido.  

Há uma forma errada de ler a Bíblia? Há: ler estas histórias como contos do passado. Há uma forma correta 

de ler a Bíblia? Há: substituir os nomes dos seus heróis pelo nosso próprio nome, as batalhas entre 

amalecitas e filisteus pelas nossas próprias lutas exteriores e interiores, os nomes das suas cidades pelos das 

nossas famílias. Diz o Papa na Carta Apostólica Aperuit illis: “O texto sagrado inteiro possui uma função 

profética: esta não diz respeito ao futuro, mas ao hoje de quem se alimenta desta Palavra.” (nº12)  

A história da Bíblia é a história de cada um de nós e de cada uma das nossas famílias. E a nossa história 

pessoal e familiar – já tínhamos pensado nisto? – pode tornar-se, se lida à luz da Palavra, uma história 

bíblica. Como todas as histórias bíblicas, também a nossa pode revelar o amor de Deus pela recusa ou pela 

aceitação desse mesmo amor. Está na nossa mão permitir ou não ao Senhor escrever belas histórias de 

salvação através de nós, como Ele está acostumado a fazer através de todos os santos da Igreja. 

Compromisso 

Neste mês de fevereiro, ao ritmo do Tempo Comum das histórias de Israel, coloquemo-nos em oração com 

as Escrituras sobre os joelhos, individualmente e em família. Deixemos que a nossa vida passe diante dos 

nossos olhos como um filme – o passado, o presente, os planos de futuro - e contemplemo-la à luz da 

Palavra. Em que ponto da nossa história bíblica estamos? Que pecados precisam de arrependimento, que 

atitudes precisam de conversão? De que tamanho é o nosso coração? Jesus passa por nós todos os dias. 

Como Samuel, estejamos atentos à sua voz, antes que a lâmpada de Deus se apague… (cf. 1Sm 3, 3) 
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